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Poznámky překladatelky 

 1. Povaha a struktura překládaného materiálu 

O překlad tohoto textu jsem byla požádána obecním zastupitelstvem obce Dolní Moravice. 

Představitelé Krajanského sdružení německých rodáků s sebou při své návštěvě Dolní Mo-

ravice přivezli „Gemeinde-Gedenkbuch Ober-Mohrau“ (Pamětní knihu, nebo Kroniku 

Horní Moravice), vydanou „Moravickým místním výborem“ v Ruttershausenu v květnu 

1996, a umožnili její okopírování. Originál, tedy tato publikace z r. 1996, však není origi-

nálem původní kroniky, nýbrž jejím opisem (zhotovil E.Kandler v květnu 1995), který je 

doplněn o další texty. 

str. 1-2 Předmluva vydavatele 

Záznamy kronikáře Johanna Fitze začínají v březnu 1923 

str.3-4 Krátký úvod o obci 

str.4-27 Doplněk. Popisuje některé etapy historického vývoje obce a regionu v letech 1258-

1922. Není ovšem jisté, kdo je autorem tohoto přehledu (sám kronikář?), a z jakých histo-

rických pramenů čerpal. 

Str. 28-76 Kronika. Průběžné záznamy z let 1923-1940. 

Během vedení kroniky se se měnil kronikář v r. 1930 (nový kronikář Johann Tscherner) a 

v r. 1938 (jméno neuvedeno). 

Str. 77-102 Dodatek „Sudetoněmecká tragédie“. Jedná se o text, sepsaný E. O. Kandlerem 

na základě deníků jeho tchána A. Müllera, bývalého starosty Horní Moravice. Tedy o sub-

jektivní vzpomínky, datované listopad 1981.Strana 92 tohoto textu chybí, strana 93 je neči-

telná. 

Str. 103-104 další subjektivní vzpomínky anonymního patnáctiletého obyvatele Dolní Mo-

ravice 
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2. Poznámky k překladu 

Mým cílem bylo přeložit text autenticky, proto jsem nezasahovala do lexika, stylu ani čle-

nění textu. Domnívám se, že i značné formulační nedostatky, stylistická neobratnost a ne-

přesné údaje jsou svědectvím o době, lidech a autorovi. 

 Neupravovala jsem např. velmi dlouhá souvětí na 8-10 řádků s 6-8 vzájemně propletenými 

větami. (např. str. 31, 34, 39) 

Vybočení z větné vazby, nesoulad podmětu a přísudku, chybějící podmět, chybné pády 

apod. bylo ovšem nutno upravit, protože jinak by byl jejich překlad do češtiny nesmyslný 

nebo nemožný. 

Opravila jsem rovněž chyby, u nichž je z kontextu zcela zřejmé, že se jedná o překlep 

(např. str. 4 nikoli „Mögichkei“, nýbrž Möglichkeit= možnost; str.20 nikoli „in Evidenthal-

tung bedingliche Pferde“, nýbrž befindliche Pferde = v evidenci se nacházející koně; str. 

81 mrtvá žena zůstala nikoli „lieben“=milovat, nýbrž liegen = ležet aj.) 

Nepřesnosti ve jménech historických osobností, politických stran a podobně uvádím 

v původní podobě a opravuji a komentuji v poznámce. 

Některé z těchto chyb mohly být už v originále kroniky, některé mohly vzniknout jako 

překlepy nebo přeslechnutí při opisu (snad podle diktátu?). 

Zeměpisná jména uvádím nejprve v německém znění s českým ekvivalentem v závorce, 

dále pak už jen česky. Přikládám seznam německých zeměpisných jmen, vyskytujících se 

v textu, a jejich českých ekvivalentů. 

Německá jména osob skloňuji a přechyluji podle českých pravidel. 

Závorky, použité v německém textu, jsou označeny /…/, poznámky překladatelky (…). 

Rozsáhlejší komentáře a vysvětlení uvádím v poznámce pod čarou. 

Poděkování 

Děkuji panu Mgr. D. Schallnerovi za pomoc při identifikaci některých historických osob-

ností a názvů. Paní PhDr. J. Vaculová,CSc.  mi díky svému zájmu o reálie, místopis a his-

torii obcí Horní a Dolní Moravice pomohla chápat a přeložit některé výrazy a pasáže 

v jejich regionálním a historickém kontextu. 
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                                                                                                 PhDr. Helena Prachařová,Csc. 
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Kronika obce  

Horní Moravice 

 

Předmluva 

Podle zákona z 30. ledna 1920 bylo v tehdy nově založené „Československé republice“ 

menším obcím, tedy také Moravici, nařízeno založit a vést obecní kroniku. 

 Potom, co zákon nabyl účinnosti zveřejněním 17. února 1920, bylo nutno zohlednit násle-

dující hlavní body: 

1. Každá politická obec je povinna založit a vést kroniku. 

2. Pro založení a vedení kroniky je v každé obci nutno ustanovit výbor. Zápisy zajišťuje za 

přiměřenou odměnu kronikář, jmenovaný obecním zastupitelstvem.  

3. Provádění zákona přísluší Ministerstvu školství a národní kultury a ministrovi vnitra. 

4. Zákon nabývá účinnosti dnem zveřejnění. 

Tato kronika Horní Moravice přežila všechny zmatky doby /zvláště 2. světové války a vy-

hnání po konci války/ a oklikami se dostala opět k Moravickým v jejich nové vlasti. Mora-

vický místní výbor se této zajímavé kroniky ujal a jako historické záznamy ji sestavil pro 

všechny Moravické a jejich potomky. Pro sesterskou obec Dolní Moravice jsou mnohé 

údaje identické. 

Zápisy začínají v březnu 1923. Potom následuje pohled zpět do doby 1258 až 1922, který 

vychází ze starých záznamů. Vlastní vedení kroniky o místních dějinách podle aktuálních 

dobových poměrů začíná rokem 1923 a končí v roce 1940 po připojení k tehdejší „Němec-

ké říši“. Další zápisy až do vyhnání neprobíhaly. 

 

V dodatku popisují jeden obyvatel Horní Moravice a jeden obyvatel Dolní Moravice na 

základě vzpomínek své osobní zážitky „Sudetoněmecké tragédie“ roku 1945/46. 
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Každý z Moravice by si měl právě teď, padesát let po vyhnání, opět vzpomenout na tehdej-

ší neblahou a těžkou dobu, neměl by na ni zapomínat nebo ji dokonce potlačovat. 

Mladé generaci, nechť tato kniha právě v dodatku slouží také jako napomenutí, že se musí 

snažit, aby se takové časy jako druhá světová válka a vyhnání nikdy nemohly opakovat. 

Učit se z minulosti pro budoucnost 
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Kronika obce Horní Moravice 

 

Jméno a povolání kronikáře 

Johann Fitz 

rolník 

bývalý kovář 

 

 

Úvod 

Obec Ober-Mohrau (Horní Moravice) patří k politickému okresu Römerstadt (Rýmařov), 

leží v nadmořské výšce cca 700 m, 8 km od Rýmařova, rozkládá se podél Dorfbach (Ves-

nického potoka, dnes Moravického potoka) se severozápadním vyústěním směrem na Ne-

udorf (Novou Ves).  V jihovýchodním směru je obec doslova vklíněna do sesterské obce 

Nieder-Mohrau (Dolní Moravice), takže obě obce vlastně tvoří hospodářskou jednotku, 

která v lidové mluvě od pradávna nesla jméno Gro3-Mohrau (Velká Moravice).  

Obec Horní Moravice čítá podle posledního sčítání lidu 280 obyvatel, má s Dolní Moravicí 

společný kostel, který existoval již před rokem 1350, a společnou školu, která je poprvé 

zmíněna v roce 1687. Obyvatelé jsou německé národnosti. Provozují hlavně rolnictví a 

chov hovězího dobytka, od nedávné doby se malá část zabývá také chovem koní a prasat.  

Protože pěstování obilí v důsledku nadmořské výšky a špatné půdy rolníkům málo vynáší, 

je větší pozornost věnována pěstování lnu. Ačkoli tento předpokládá práci navíc a určitou 

odvahu, je možno v příznivějším případě v některých letech dosáhnout docela pěkných 

příjmů. Nezřídka se ale také stává, že len rozložený na podzim na močidlo zasněží a je 

zničen. Také různé živelné události, a dokonce náhody, ve zvýšené míře neustále ohrožují 

pěstování lnu, takže nakonec je rolnictvo zcela připraveno o odměnu za vynaloženou ná-

mahu a práci. 
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Namočený len se buď prodává jako surové stonky nebo se z větší části přes zimu tře (drh-

ne) ve stálých pazdernách (sušírnách nebo také lámárnách lnu) v Dolní Moravici a v Nové 

Vsi, kde mnohé ženy mají výnosný výdělek. V novější době se úprava lnu provádí také 

strojově. Tento způsob však spadá do továrních a družstevních provozů. 

Menší část obyvatelstva nachází zaměstnání v továrně na řetězy v Klein-Mohrau (Malé 

Morávce) nebo v okolních provozech. Obyvatelé jsou téměř bez výjimky římsko-

katolického vyznání. Po velké válce 1914–1918 velmi ochabla náboženská činnost lidí. 

V dřívějších letech patřila naše obec k panství Eulenberg (Sovinec). Na tamějším hradě 

sídlil od roku 1543 Johann von Boskowitz u. Trübau (Jan z Boskovic a Třebové). Okolo 

roku 1590 ho získal Johann Kobilka von Kobily (Jan Kobylka z Kobylí) *1. V roce 1623 po 

bitvě na Bílé hoře u Prahy přešlo panství na Řád německých rytířů, který je ještě dnes pa-

tronem našeho farního kostela.  

Od roku 1918 vložil nově založený Československý stát svou ruku na naše praněmecké 

území, ale nikdo ze skutečných usedlíků s tím nesouhlasil. Každý hned předvídal důsledky, 

musel se však s těžkým srdcem podřídit nevyhnutelnému osudu s nadějí, že jednou se do-

čkáme připojení ke svým soukmenovcům. 

 

Horní Moravice v březnu 1923 

 

 

 

 

 

 

 

*1) V kronice se u těchto jmen nejednotně užívá i a y. 
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                                                              Doplněk 

 Když nově založená Československá republika zákonem z 30. ledna 1920 nařídila za-

ložení a vedení obecních kronik, předtím se však v malých obcích takové zápisy ne-

prováděly, vyvstala potřeba, i pro zvýšení hodnoty(kroniky), zachytit zde mnoho důle-

žitého z minulosti místa, pokud to okolnosti dovolovaly a bylo možno vypátrat spoleh-

livá data.                                                                                                                                           

Obec Horní Moravice patří k nejstarším místům okresu, neboť už v seznamu lén, který 

byl založen mezi lety 1318–1326, je Moravice jmenována jako vesnice náležející 

k provincii Ölmütz (Olomouc).  Okamžik založení místa se však nedá přesně zjistit. 

1258 založení a osídlení 

Okolo roku 1258 povolal biskup Bruno z Olomouce do krajů jižně od Altvatergebirge 

(Hrubého Jeseníku) kolonisty. Bylo jim svěřeno oprávnění mýtit hustý prales v okolí a 

obdělávat půdu. Přibližně v této době byla zřejmě založena Horní Moravice. Zakladatel 

vesnice, nazývaný „Schulze“ nebo „Erbrichter“ (starosta nebo dědičný rychtář), dostal 

*2) „eine Freihube“(svobodný hon, lán) *3)  a mohl k tomu získat ještě další „ Lahnen“ 

*4)  , / 1 „Hube“(hon, lán) měl 70 Metzen ( měřic), 2 „Huben“ tvořily 1 „Lahn“ se 140 

„Metzen“ / . Jednotliví osadníci dostali celý, půl nebo čtvrt lán „Huben“.  Tehdy se roz-

lišovali velcí a malí domkáři. Jednotlivé „Lahnen“ se potom podélně spojovaly a nazý-

valy se „Erb“ (dědictví, dědičné).  Jméno obce je pravděpodobně vytvořeno od „Moor-

Au“. *5). Ve starých listinách z roku 1561 se řeka Moravice (Mohrafluss) také nazývá 

„Mohrau“. Zakladatel vesnice, jehož jméno není v listinách zmíněno, byl podle typu 

osídlení a podle názvů pozemků nesporně Němec. 

 

*2) Dosadíme-li dnes známé české ekvivalenty, vyznívá tato pasáž nelogicky. Proto uvádím původní ně-

mecký termín a v poznámce obvyklý překlad a komentář. Tyto nejasnosti mohly vzniknout již v roce 

1923 při práci s historickými prameny nebo při přepisu původní kroniky. *3) die Hube, Hufe, nebo též 

Haufe jsou různé regionální varianty pro hon, lán; je to středověká polní míra, měřená podle potřeb prů-

měrné rolnické rodiny; je možno uvažovat i o tom, že u slova Freihube se jedná o zkomoleninu slova 

Freihof, pak by to znamenalo svobodný dvůr *4) die Lahn znamená 1. lamela, lamé, 2. lavina. To ovšem 

v daném kontextu nepřipadá v úvahu. Význam je tedy nejasný. Mohlo by se jednat o přejímku z češtiny-

lán? nebo zkomoleninu německého slova das Lehen= léno *5)  Moor = močál, bažina, rašeliniště, Aue = 

louka, luh, niva, tedy slatinná louka.  
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1298 nové pravomoci 

V roce 1298 byly dědičným rychtářům přiznány nové pravomoci. Mohli vykonávat šen-

kovní právo, provozovat mlýn, kovárnu, pekárnu a jatka (porážku, řeznictví). Dědičný 

rychtář musel s porotci, vybranými z obce, vykonávat nižší soudní moc. Vyšší soudní moc 

vykonával majitel panství.  

1350 vývoj 

V letech 1300–1350 se Moravice /jsou zde stále míněny obě sesterské obce, nazývané Vel-

ká Moravice/ rozvinula do té míry, že se stala farností pod názvem „Farní obvod Velká 

Moravice“. V této době měla Moravice již starý římsko-katolický kostel. K této farnosti 

patřily: Dolní a Horní Moravice, Gro3-und Kleinstohl (Velká a Malá Štáhle), Wildgrub 

(Václavov) a na začátku 17. století přechodně také Friedland (Břidličná).  

1420 

V letech 1350–1420 se osada zvětšila natolik, že tehdy náležela k největším vesnicím Su-

det. 

1430   husitská válka, bída 

Okolo roku 1430 přišli do vesnice husité, loupili a drancovali, na co přišli. Obyvatelé vsi 

uprchli do lesů a hor, aby nepadli do rukou kořistnických, nenávistných hubitelů víry a 

nepřátel Němců. Mnoho domů bylo zničeno a kostel zle poškozen. K tomu přišla ještě vel-

ká neúroda a drahota, takže někdejší blahobyt obyvatel byl těžce rozvrácen. 

1460    válečná bída, mor a zkáza 

Okolo roku 1460 přišly do našeho kraje hordy maďarského krále Matyáše Korvína, které 

ještě zpustošily to, co husité zanechali. Sotva se Moravice trochu zotavila, vypukl na se-

verní Moravě obávaný mor. Moravice úplně vymřela. Celá vesnice byla na rozkaz morav-

ského místodržitele spálena. Dlouhá léta zůstala naše ves pustá a opuštěná. 

1492   panství Sovinec – nevolnictví 

V roce 1492 přešla Horní a Dolní Moravice k panství Sovinec. Vlastníkem byl tehdy Jo-

hann Inivosky von Lowinetz (Jan Pňovský ze Sovince) *6, krajně zarputilý Čech, pod nímž 

němečtí obyvatelé museli velmi trpět. Nevolníci /poddaní/ se museli svou prací, svými 
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potahy a dávkami ze svých produktů postarat o potřeby majitelů panství, kteří se oddávali 

bujné bezstarostnosti a hýření. Byly zřízeny šafářské dvory, aby nevolníci mohli být vyu-

žiti ke službě. 

1545 obnova 

Okolo roku 1545 byla Moravice opět nově vystavěna. K tomu byli získáni kolonisté ze 

Slezska, takže v roce 1560 byla většina domů opět obydlena. Tehdy panoval na Sovinci 

Christof von Boskowitz (Kryštof z Boskovic), protože někdejší rod ze Sovince *7) nemohl 

hrad s panstvím udržet kvůli přílišné zadluženosti. 

1575   páni ze Stiawentze( Štiavnice) 

V roce 1575 prodal Johann von Boskowitz (Jan z Boskovic) zboží Sovinec Laurenzovi 

Edlen von Stiawentze (Vavřinci Ederovi ze Štiavnice) *8, který vlastnil rovněž panství 

Janowitz (Janovice).  Ten udržel majetek až do roku 1592, kdy zemřel a dědila po něm 

jeho dcera Anne. Tato byla provdána za Jana Kobylku z Kobylí, jenž byl horlivým přívr-

žencem luteránského učení.  Nechal na území panství postavit mnoho kostelů. 

1585   luteránské učení, stavba kostela 

V roce 1585 dostala Moravice prvního luteránského pastora, který pocházel z Franků, ne-

boť luteránské učení se ve vsi ujalo tak silně, že se k němu hlásili skoro všichni obyvatelé. 

V prvních letech konali luteráni své bohoslužby ještě v prastarém kostele, až jim v roce 

1593   Jan Kobylka z Kobylí nechal na jeho místě zbudovat nový kostel. 

1617 konec luteránů 

Okolo roku 1617 bylo okolí téměř úplně luteránské, jen Lindenkirchel (kaple v Lipkách) 

v Rýmařově byla jediným domem božím na severní Moravě, který zůstal katolický, avšak 

bez faráře. Katolíci museli své děti nechávat křtít ve Schnobolin (Slavoníně)u Olomouce, 

protože tam byla nejbližší katolická farnost. Avšak brzy nastala pronikavá změna a dny 

luteránů skončily. 

 

 

*6) V německém jménu pravděpodobně překlep. *7) V německém originále Lowinetz, jedná se zřejmě o chybu. 

*8) V německém jménu pravděpodobně překlep 
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1618 třicetiletá válka 

Povstání šlechty proti Ferdinandu II. zavdalo v roce 1618 příčinu k třicetileté válce. Po 

bitvě na Bílé hoře u Prahy přešlo panství Sovinec na knížete Karla von Liechtenstein a 

tento ho prodal arcivévodovi Karlu Františku Rakouskému /1623/ pro Řád německých 

rytířů za 200 000 guldenů (zlatých). 

1624 přestoupení na katolickou víru, privilegium, svěcení kostela, válečná nouze a 

mor 

V roce 1624 se obyvatelé Moravice opět hlásili ke katolickému náboženství a dostali kato-

lického faráře. Poté, co Moravice byla jednou z prvních obcí, které přestoupily od luterán-

ské víry opět ke katolické víře, obdrželi obyvatelé císařským dekretem privilegium, které 

je osvobozovalo od roboty /bezplatná práce u majitele panství/. 

Příslušná listina se nacházela u majitele dědičné rychty Aloise Zöllnera č. 1. Protože tato 

byla sepsána ve středohornoněmeckém jazyce, byla přeložena do nové němčiny řídícím 

učitelem Franzem Kranichem, *9) který v té době působil v Moravici. Po smrti dědičného 

rychtáře Zöllnera se ztratil originál i opis. Jeden opis zmíněného dokumentu se nacházel 

také u krejčovského mistra Hilara Dröxlera v Horní Moravici. Také ten se po jeho smrti 

půjčováním ztratil, protože se příliš málo dbalo na hodnotu takového spisu. 

Luterány vybudovaný kostel byl opět používán katolíky, až ho roku 1655 vysvětil olo-

moucký světící biskup. Ve stejné době byl vysvěcen také hřbitov, rovněž 3 zvony. Kobylka 

z Kobylí musel svůj život zakončit v největší chudobě a musel dokonce ještě přestoupit na 

katolickou víru, aby jako stráž u brány Sovince nalezl žalostný zdroj obživy.  

Za vlády Řádu německých rytířů vyšla potom velmi přísná církevní nařízení, kterým se 

obyvatelstvo jen obtížně dokázalo podrobit, neboť Lutherovo učení muselo být vší silou 

vymýceno. 

Nastala nyní řada těžkých, osudných let i pro Moravici. Začalo utrpení třicetileté války. 

Neustále tudy táhli vojáci, kteří loupili a plenili, co našli. Sedlákům sebrali všechny koně, 

takže nemohli obdělávat pole. Ženy a děti uprchly často na celé týdny do lesů a umíraly 

hladem a zimou. Vyskytl se také mor a vyžádal si mnoho obětí. Mnoho domů zpustlo a  

*9) Franz Kranich, nar. 11.4. 1861, bytem Dolní Moravice, č.p.40, od r.1907 řídící učitel na škole v Dolní 

Moravici, sčítacími operáty z r.1921 potvrzená osoba 
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nikdo si nebyl jist svým životem. O svatodušním pondělí 1642 táhly Moravicí velké oddíly 

Švédů a úplně vyplenily kostel. Na opuštěných domech a nuzném zařízení si suroví vojáci 

vylili svůj vztek. Vše bylo rozbořeno. Většina místních opět uprchla do lesů a nechala svá 

pole neobdělaná. Všude panovalo děsivé zpustošení. 

1643 švédská válka  

16. září 1643 byl Sovinec dobyt Švédy. Posádka mohla volně odtáhnout. Obsazení trvalo 7 

let a celé panství zůstalo až do roku 1650 ve švédských rukou. Poddaní byli pány strašlivě 

týráni, takže utrpení bylo den za dnem větší. 

1650 odtáhnutí Švédů, úplné zbídačení 

Když 24. července 1650 konečně ze Sovince odtáhli poslední Švédové, byla ve všech kos-

telích, i v našem, sloužena děkovná bohoslužba a z kazatelny byl ohlášen mír. To bylo já-

sání, konečně zase doufat v klid a pořádek. Celý kraj úplně zchudnul a správa Sovince mu-

sela zakročit a pomoci, aby obyvatelstvu umožnila další existenci. 

1655 znovuvysvěcení kostela 

Kostel byl obnoven, protože za Švédů velmi utrpěl, a v roce 1655 vysvěcen olomouckým 

světícím biskupem Johannem von Gebar *10) na počest svatého Jakuba.  

1674   dobrý rok 

V roce 1674 byla obzvláště dobrá sklizeň. Měřice ovsa stála 36 krejcarů, 1 svazek lnu *11) 

16 krejcarů a 1 sáh dřeva 48 krejcarů. 

1684   pronásledování čarodějnic 

Okolo roku 1684 kvetlo pronásledování čarodějnic a děkan Kristof Lautner z 

Mähr.Schönberg (Šumperka), který byl předtím 5 let farářem v Moravici, byl také obviněn 

z čarodějnictví a upálen v Müglitz (Mohelnici) na hranici. 

 

 

*10) správně česky Jan Gobbar, světící biskup olomoucký, 1652-1665 *11) je použit výraz „Kloben“, doslova 

poleno, špalek, hák, skoba, dříve ale také stará míra lnu 
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1687   první škola 

V roce 1687 se v listinách poprvé zmiňuje škola. Nazývala se farní škola ve Velké Moravi-

ci. Protože kantoři /učitelé/ tehdejší doby byli velmi špatně placeni, přidělila vrchnost So-

vinec moravické škole polnosti a louky, jejichž výnos patřil ke služebnímu příjmu kantora. 

Tyto pozemky byly škole připsány v pozemkové knize. Učitel je obdělával většinou sám, 

avšak obce Dolní a Horní Moravice měly povinnost několikrát v roce bezplatně pracovat 

na těchto polích. Kantor vykonával službu varhaníka a musel zvonit. 

1709   mor a škody způsobené špatným počasím 

V letech 1709–1715 byla Moravice opět stižena morem. Mnoho lidí na tuto děsivou nemoc 

zemřelo. Mrtvoly nebyly pohřbívány na hřbitově, nýbrž na odlehlých místech. 

V roce 1709 postihly Moravici záplavy a v roce 1712 strašlivé krupobití, které zle zpusto-

šilo pole a mělo za následek nouzi a bídu. 

1720   krutá zima 

V tomto roce byla nesmírně krutá zima, která přinesla mnoho sněhu a velký chlad. 15. 

dubna se ještě jezdilo na sáňkách. 

1741–1756 válečné nepokoje 

Ve válečných letech 1741–1756 způsobila táhnoucí vojska Moravici opět mnoho utrpení. 

Pro neustálé znepokojování nepřátelskými oddíly byli obyvatelé nuceni ukrýt svůj skrom-

ný majetek. Dokonce ho zazdívali nebo schovávali to nejpotřebnější do bezpečí v lesích. 

1778 číslování domů 

V roce 1778 bylo ve všech obcích na území panství, také v Moravici, zavedeno označení 

domů čísly a provedeno ověření a značení hranic. 

1794 požár kostela 

22. 7. 1794 shořel náš kostel úderem blesku až do základů. Tři zvony se přitom roztavily, 

zachoval se jen umíráček, který ještě dodnes existuje. Tak se stal kostel, vystavěný ještě 

luterány, kořistí plamenů. 
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1795   stavba nového kostela 

Rok poté 1795 byl pod vedením rychtáře z Horní Moravice Johanna Fr. Gilga kostel znovu 

vybudován, a sice na základech starého. Orientace kostelní lodi však byla změněna. Dříve 

měl kostel směr východo-západní, nyní dostal směr severo-jižní. Věž je pozůstatkem staré-

ho kostela. Stavba stála 3300 zlatých. 

1800   válečná nouze, nemoc, krach bank, drahota 

V roce 1800 Moravice opět krutě pocítila válečné časy. Poskytování koňských potahů a 

dodávky všeho druhu způsobovaly obyvatelstvu mnoho obtíží. Vznikly drahota, hlad a 

nakažlivé nemoci. Mnoho lidí zemřelo na choleru. Byl obrovský nedostatek peněz. S cílem 

zadržet hospodářské zhroucení bylo zabaveno veškeré stříbrné náčiní, ale nic nepomohlo, 

až nakonec nastal bankovní krach a bankovky byly devalvovány na pětinu své hodnoty. 

Důsledkem byla strašná drahota. Libra másla stála 3 zlaté, libra masa 50 krejcarů, máz piva 

28 krejcarů a bochník chleba 2 zlaté 50 krejcarů. 

1805   stavba budovy školy a fary 

V letech 1805–1806 byla postavena současná škola a rok na to 1807 budova fary. 

1815     velká neúroda 

V květnu 1815 nastaly silné mrazy, takže zmrzlo listí i tráva. Obilí v době žní v důsledku 

velké vlhkosti zrostlo *12) což vedlo k velké drahotě. Čeleď a tovaryši pracovali tehdy za 

stravu. Čtvrtka brambor stála 5 zlatých, bochník chleba 2 zlaté. 

1834    vyměřování pozemků 

V roce 1834 byly na území obce přesně vyměřeny pole a louky a byla založena první mapa 

obce. 

1847   velká drahota 

Rok 1847 přinesl velmi špatnou úrodu a vznikla dosud nebývalá drahota. Měřice žita stála 

20 zlatých, pšenice 25 zlatých, brambor 7 zlatých. Chudí obyvatelé se živili většinou voj-

těškovými a ovesnými polévkami a vojtěškovým chlebem. Chudé děti chodily od domu 

k domu žebrat, aby nezemřely hladem. 

*12) vzklíčilo v klasech 
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1848     nedostatek peněz, nezaměstnanost, nepokoje 

V roce 1848 nastal velký nedostatek peněz. Papírové peníze se dělily na čtyři díly. 

V mnoha městech vypukly kvůli nezaměstnanosti velké nepokoje a násilnosti, což zneklid-

nilo i zdejší obyvatelstvo. Špatné hospodaření v říšské pokladně, svévole úředníků, jakož i 

nadmíru špatné obchody vedly k všeobecnému povstání. 15. 3. dal ještě císař Ferdinand 

národům ústavu, svobodu tisku a svolení ke zřizování lidových gard. I v Horní Moravici 

byla taková garda zřízena a jejím velitelem byl dědičný rychtář Johann Zöllner. Tyto gardy 

byly ozbrojeny puškou a šavlí a měly sloužit k ochraně lidu, byly však brzy zase rozpuště-

ny. 

1849 nový zákon o obcích 

17. března 1849 vyšel nový zákon o obcích, který určoval, že záležitosti a správa obcí má 

být vykonávána prostřednictvím obecního výboru se starostou v čele. 

1850 první obecní zastupitelstvo 

V Horní Moravici bylo v roce 1850 zvoleno první obecní zastupitelstvo, sestávající z 9 

členů a sice: starosta, 2 radní a 6 členů výboru. Prvním starostou byl Anton Kimmel 

z domu č.  2, který úřad zastával až do roku 1864. / Zmiňme zde jednotlivé starosty a jejich 

služební období do roku 1919: Karl Schrott č. 8, 1864–1876; Josef Kimmel č. 3, 1876–

1879; Josef Kimmel č. 21, 1879–1882; Johann Schinzel č. 36, 1882–1885; Alois Zöllner č. 

1, 1885–1888; Gustav Schrott č. 23, 1888–1891; Ferdinand Klaner č. 40, 1891–1900; Jo-

hann Schinzel č. 36, 1900–1909; Josef Kimmel č. 2, 1909–1912; Johann Kimmel č. 31, 

1912 během války do roku 1919/. Pro bývalé obce Sovineckého panství nastala nová doba, 

neboť Rýmařov se stal centrem pro všechny okolní obce. Sovinec ztratil svůj význam. Na 

hrad se dostal kněžský seminář, později moravsko-slezská lesnická škola. 

1855 

Rok 1855 přinesl opět špatnou úrodu a drahotu. Žebrání se stalo pohromou. 

1858     měna zlatý, suché léto 

V tomto roce byla zavedena nová zlatková a krejcarová měna. Zlatý po 100 krejcarů, dříve 

měl zlatý 60 krejcarů. Staré peníze se měnily bez srážky. V témže roce bylo velmi suché 
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léto. Vyschla většina studní. Metrák sena přišel na 5 zlatých a kráva, která na jaře ještě 

stála 80 zlatých, se musela prodávat za 25 zlatých. 

1865 mnoho sněhu 

3. února 1865 zuřila zde a v okolí strašná sněhová bouře. Masy navátého sněhu ležely na 

metr vysoko, takže se po několik dní zastavil veškerý provoz. Aby se člověk dostal 

k nejbližšímu domu, musely se v hlubokém sněhu proházet cesty. 

1866 pruská válka 

Rok 1866 opět přinesl válku s Prusy. Na konci června se v Horní a Dolní Moravici ubyto-

valy velké vojenské posádky, což trvalo 3 týdny. Avšak cizí vojáci nedávali nikomu důvod 

ke stížnostem. Jejich chování k obyvatelstvu bylo vlídné. 

1870 nové zvony 

V roce 1870 byly pro náš kostel opatřeny nové zvony. Staré, z nichž prostřední byl prasklý, 

byly v Olomouci přetaveny, resp. vyměněny a bylo vytvořeno vyzvánění po třech. Velký 

zvon se musel nahoře ve věži rozbít, aby bylo možno ho odstranit. 

1873 metrické míry a váhy 

V roce 1873 byla zavedena metrická míra a váha. Aby se s tím obyvatelstvo trochu rychleji 

obeznámilo, byli ve školách vyučováni i dospělí.  

1878 nové oceňování půdy 

V tomto roce bylo v okrese nové oceňování půdy. Také byla vybudována trať*13) 

Kriegsdorf (Valšov) - Rýmařov.  Ta v té době představovala pro Moravici nejbližší želez-

niční spojení. 

1880   výstavba školy 

Protože budova školy byla už pro velký počet žáků příliš malá, musely se v roce 1880 roz-

šířit prostory pro výuku. Obec Horní Moravice prosazovala plán, a energicky se o něj zasa-

zovala, zřídit uprostřed vsi novou školní budovu, protože stará přece stojí na úplně nevý-

hodném místě, a aby se žákům z Horní Moravice hlavně v zimě usnadnila školní docházka.  

*13) V textu je použito slovo Flügelbahn, Flügel=křídlo, Bahn=dráha, zřejmě podle znaku železnice okřídle-

ného kola 
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Avšak tento jistě rozumný plán ztroskotal na rozhodném odporu obecního zastupitelstva 

Dolní Moravice, přičemž tehdejší starosta Franz Hadwiger, jakožto nejvlivnější osoba, 

rozhodl. Proto byl přízemní byt ředitele školy přeměněn na učebnu a stará budova byla 

zvýšena o patrovou nástavbu s bytem pro ředitele. 

1888 zvláštní jaro 

Jako zvlášť výjimečný rok je možno uvést rok 1888. Po pozdním jaru následovalo nesmír-

ně úrodné léto. Koncem května začalo kvést obilí. Sklizeň byla ve srovnání s obvyklými 

roky o celý měsíc dříve, takže kosení obilí bylo na Annu /26. července/ už ukončeno. Ten-

to rok byl velmi dobrým rokem. 

1891 neúroda 

Tento rok přinesl velkou neúrodu v důsledku mokrého počasí a krupobití. Cent žita stoupl 

na 12 zlatých, len se ale musel kvůli zrezivění *14) prodávat pod 20 zlatých za cent. 

1892   založení hasičského sboru a korunová měna 

V roce 1892 byl v Horní Moravici založen dobrovolný hasičský sbor. Jeho prvním velite-

lem byl Josef Maier č. 20. V červenci téhož roku byla zavedena koruna. Počítání ve zlatých 

a krejcarech se mezi lidmi ale ještě dlouho udrželo. O poslední neděli tohoto roku vyhořel 

dům Floriána Schmida č. 34, přičemž nově založení hasiči poprvé konali svou povinnost. 

1893   nové uspořádání pozemkových knih 

V tomto roce bylo v obcích okresu provedeno nové uspořádání pozemkových knih. 

V tomtéž roce se v Moravici konalo první očkování.  

1894 požár, konfirmace, založení záložny Raiffeisenkasse 

V noci 10. 2. 1894 vyhořel dům truhlářského mistra Aloise Schinzela č. 18, přičemž maji-

tel v domnění, že zachrání ještě něco na půdě, zaplatil svým životem. Při odklízecích pra-

cích ho našli na půdě v blízkosti okna jako zpola zuhelnatělou mrtvolu. Byla třeskutá zima, 

takže hasiči dokázali jen s největší námahou a za použití všech pomůcek ochránit stříkačku 

před zamrznutím. V témže roce provedl v našem farním kostele doktor Theodor Kohn 

z Olomouce první svatou konfirmaci. V září zmíněného roku byl z podnětu rychtáře Aloise  

*14) napadení tzv. rzí žitnou 
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Zöllnera spojením několika sedláků z Horní Moravice, k nimž se potom připojili také hos-

podáři z Dolní Moravice, založen spořitelní a úvěrový spolek podle systému Raiffeisen. 

Jeho prvním předsedou byl majitel mlýna Karl Glatzel z Dolní Moravice. 

1897 stavba obecního domu 

V roce 1897 byl v Horní Moravici postaven obecní dům, který dostal č. 56. Stavební mate-

riál byl dovážen bezplatně, aby se snížily stavební náklady. Hotový dům stál obec 2400 

korun. 

1901 založení zemědělského kasina *15) a konzumního spolku  

Kvůli levnějšímu pořizování hnojiv a krmiv bylo v roce 1901 našimi hospodáři založeno 

zemědělské kasino s počátečními 17 členy. Potom se přidala i Dolní Moravice, až počet 

členů dosáhl více než 100. Toto sdružení se považovalo za člena zemědělského spolku v 

Rýmařově, který byl později přeměněn na nákupní a prodejní družstvo. Zboží odebíral 

zmíněný spolek v Rýmařově. Když obrat vzrůstal a byl možný odběr po vagonech, zůstá-

val kasinu také značný zisk. Za to se pořizovala různá, pro hospodáře praktická zařízení. 

Byly pořízeny 3 třídičky obilí, dobytčí váha, brány, mlýn na umělá hnojiva a řada užiteč-

ných předmětů. Rovněž se postavil sklad. Po válce už to však nešlo tak svižně. Zisk byl 

menší, mnoho členů odebíralo zboží raději přímo v Rýmařově, až se toto zařízení stalo 

opět zcela bezvýznamným a v současné době existuje jen podle jména. 

 V témže roce byl v Horní Moravici založen také všeobecný konzumní spolek, jehož sprá-

vu a většinu členstva tvořili hospodáři. Prvním předsedou byl majitel hospodářství Ferdi-

nand Klaner č. 40 a prodejna se nacházela u Roberta Krompa č. 50. 

1902   stavba místní silnice, věžní hodiny 

V letech 1901/1902 postavily obce Horní a Dolní Moravice místní silnici se začátkem u 

rychty Dolní Moravice ve směru na Novou Ves. Každá obec musela za sebe uhradit výda-

je. Obyvatelé při stavbě odpovídajícím způsobem pomáhali. Později byla hotová, krásně 

vybudovaná silnice předána správě okresního silničního výboru v Rýmařově. V roce 1902 

byly také pořízeny věžní hodiny. 

 

*15) tj. zemědělského spolku. Kasino z ital. casino, odvozeno od casa, užívá se též ve významu klub, kroužek, 

společenská místnost nebo budova) 
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1907   velká zima 

Zima roku 1907 přinesla našemu kraji zvlášť kruté mrazy. Teploměr ukazoval -26 °C.  

1910 sčítání lidu 

Při sčítání lidu v roce 1910 měla obec Horní Moravice 310 obyvatel. V tomto roce bylo ve 

vsi z úředního pověření provedeno nové číslování výměnků. Dříve měly výměnky stejná 

čísla jako budovy hospodářství, později dostaly průběžné číslování, které končilo číslem 

71. 

1912   požár 

V listopadu 1912 vyhořel dům Ignáze Grögera č. 42. Protože z dřevěné stavby nezbylo nic 

než stáje, nebyla obnovena. 

1914   příprava světové války 

Rok 1914 je nutno v dějinách zaznamenat jako zvlášť pamětihodný. V tomto roce se při-

pravovala a začala velká světová událost, světová válka. V jejím důsledku se uskutečnila 

nejen velká přeměna států a zemí a forem vlády, i vše, co souvisí s veřejným životem, na-

bylo nových forem. Zdá se proto vhodné, zachytit zde podrobnosti, které se zvlášť dotýkají 

veřejného života, např. ceny potravin a spotřebních předmětů z tohoto období. Tehdy stály: 

metrák žita 14–16 korun, ovsa 10–12 korun, jedno kilo hovězího masa 1,60 korun, vepřo-

vého 1,80 korun, kilo másla 2 koruny, jeden litr mléka 16 haléřů, 1 vajíčko 4 haléře, jeden 

litr piva 24 haléřů, kilo jablek 4 haléře, metrák lnu 60–80 korun, středně velká kráva 300–

350 korun, jeden kůň 400–1000 korun, dobrý oblek 30–50 korun, jeden pár bot 8 korun, 

holínky 16 korun, roční mzda čeledína činila 160–200 korun. Denní mzda dělníka 3 koru-

ny. Každý, kdo chtěl pracovat, nalezl zaměstnání. Peníze měly hodnotu, bylo možno za 

málo peněz opravdu slušně žít, a přesto si lidé stále stěžovali na špatné časy. Nespokoje-

nost byla všeobecná. Zdá se, že to byla předtucha budoucích věcí. 

1914–1918 světová válka 

Signálem k velké válce bylo už zavraždění rakouského následníka trůnu 26. 6. 1914 

v Sarajevu. V důsledku okolností se dokonce zdála válka se Srbskem nevyhnutelná a kon-

cem července také proběhla částečná mobilizace. Napětí a rozčílení mezi obyvateli bylo 

všeobecné, avšak věřilo se, když už neexistuje jiné řešení, že bylo rychle zúčtováno se srb-
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ským loupeživým národem. O to větší však bylo ohromení, když v pátek 31. 7. vešel ve 

známost rozkaz, že byla nařízena všeobecná mobilizace a všichni bojeschopní muži do 42 

let musí do 24 hodin narukovat, neboť mocné Rusko vyhlásilo Rakousku válku. 

To bylo pláče a bědování, zvláště mezi ženami, které si byly až příliš vědomy své situace, 

protože nyní musely být na neurčitou dobu odkázány samy na sebe. Také koně, kteří byli 

evidováni, museli okamžitě nastoupit k vojsku. Ráno 2. srpna, byla to neděle, jeli mladí 

muži na žebřiňácích na dráhu. 

Když zděšení trochu polevilo, lidé se přece jen smířili s nevyhnutelným, v naději, že 

s novodobým vybavením válka co nejdříve skončí. Ačkoli si sotva někdo, zvláště 

z mladých lidí, z nichž mnozí asi táhli do války s určitým nadšením, uměl udělat správnou 

představu o moderní válce. 

Když však válka po několika měsících stále ještě zuřila a nabývala většího rozsahu, proto-

že následovala další vyhlášení války, počáteční příliš velké nadšení polevilo. Pro ty, kteří 

zůstali ve své vlasti, nastaly také těžké časy. Protože válka si neustále vyžadovala své oběti 

a bojové fronty se rozšiřovaly, začaly mezi staršími muži do 

50 let a zcela mladými 18- letými nepřetržité odvody a byli vybráni ti nejlepší a rychle 

vycvičeni k válečné službě, takže všude, zvláště v rolnickém stavu, nastal velký nedostatek 

pracovníků. Hospodářství musela často obstarávat žena se sotva škole odrostlými dětmi. 

Nehledě na to byla hospodářům uložena povinnost vyrábět co nejvíce potravin. Neboť 

v důsledku dlouhé války a většinou chybného hospodaření státu s potravinami nastala příliš 

brzy nouze. 

Byla přijímána stále přísnější úsporná opatření. Byl zaveden lístkový systém. Neprodukují-

cí vrstvy obyvatelstva mohly dostat chléb a mouku na chlebové lístky, přidělované na hla-

vu. U rolníků se konaly velmi přísné soupisy obilí. Vypočítalo se jim, kolik obilí jistě vy-

pěstovali.  

Z toho byla každému přidělena velmi skromná část pro jeho rodinu a pro tažný dobytek, 

všechno ostatní se muselo odvést. 

Mlýny směly mlet jen se zvláštním úředním povolením a byly přísně kontrolovány. Jestliže 

se sedláci se svou čeledí při takovém množství práce nechtěli ještě sami vystavit bídě, mu-

seli schovávat obilí a mouku v tajných skrýších, a to se dělo s velkým nebezpečím, neboť 
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každé zatajování se přísně trestalo. Potraviny, které chtěli tímto způsobem zabezpečit, 

ukrývali na všech myslitelných místech, např. v seně a slámě, pod prkennou podlahou, 

v hranicích dřeva, v komíně, v hromadách hnoje, na poli, v křoví atd. Ale jaký strach mu-

seli vytrpět, když komise s vojáky prohledávala statky do posledního kouta a hledala obilí, 

neboť každé kilo nad příděl na chlebovém lístku se mělo odevzdat. 

Brzy nastal také velký nedostatek všeho zboží každodenní potřeby, proto se také maso, tuk, 

cukr a mýdlo začaly dávat na lístky a byly k dostání ve velmi malém množství. Chudší 

rodiny trpěly velkou nouzí. Kvůli těmto opatřením a nouzi ve městech i na venkově se vy-

vinulo lichvářství s potravinami a černý obchod, který byl provozován i přes přísné proná-

sledování ve stále větším rozsahu. 

Brzy už potom nebylo vůbec nic k mání, pokud za to nebyly nabídnuty potraviny. Dřevo, 

petrolej, ošacení a různé spotřební předměty nebyly často k dostání ani za mnoho peněz. 

Dlouhá válka pohltila nejen všechny dobré výrobky, nýbrž samozřejmě i mnoho peněz. Pro 

jejich opatření byly vypsány válečné půjčky, jejichž upsání se dělala horlivá propagace. 

Muži a ženy, hospodáři a čeleď, dokonce žáci ve škole byli při každé příležitosti žádáni, 

aby své úspory vložili do válečných půjček, protože zaručovaly lepší zúročení. V průběhu 

války bylo vypsáno 7 válečných půjček. Byly upsány statisíce korun, částečně dobrovolně, 

částečně z donucení. Jestliže voják bojující na frontě chtěl po měsíce, často roky trvající 

nepřítomnosti zase jednou vidět svůj domov a své blízké, musel svou krátkou dovolenou 

vykoupit upsáním válečných půjček. Také obce a všechna sdružení byly nuceny upsat větší 

sumy válečných půjček, i když neměly peníze. Ty si musely půjčit u banky, protože bylo 

už předem vypočteno, za kolik let by se takový dluh měl sám od sebe zaplatit v důsledku 

vyššího úrokového rozpětí. Protože byl při každém vypsání nové válečné půjčky vyvíjen 

stále větší tlak, dostala se naše obec i přes veškeré zdráhání až na 30200 korun. Nejprve 

bylo upsáno 200 korun v hotovosti, dalších 30000 korun bylo upsáno ve dvou půjčkách 

prostřednictvím České Union banky v Olomouci. Zvlášť byla ještě Zemskou kulturní ban-

kou v Brně bez svolení obce poskytnuta komunální půjčka 12000 korun, tak říkajíc jako 

dar, za účelem upsání válečných půjček, protože ta slibovala ještě výhodnější splácení. 

Protože se v důsledku dlouhého válčení a plánovité blokády ze strany nepřátelských moc-

ností nedostávalo všech surovin, sbíralo se a zabavovalo všechno možné. Všechny alespoň 

trochu postradatelné měděné a mosazné předměty, jako: kotle, hmoždíře, kliky, kování 

koňských postrojů, zvony a svícny se musely odevzdat. 
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Dokonce se sundávaly kabely hromosvodů a nahrazovaly se obyčejnou pásovinou. Také 

dva větší kostelní zvony byly sneseny z věže a udělal se z nich válečný materiál. Kromě 

peněz se sbíralo ještě oblečení, prádlo, vlna, kaučuk, bronz, měď, olovo a zinek. Jako ná-

hražky se sbíraly: kopřivy na šaty, které se také dělaly z papíru, jahodové, ostružinové a 

malinové listí na čaj, bukové listí a mařinka jako náhražka tabáku.  

Na oběti na lidských životech, které si tato strašná válka vyžádala a které v naší obci do-

sáhly počtu 16, vzpomeňme podrobně na jiném místě této knihy. 

Všechny svízele a strádání lidé snášeli v naději, že díky vítěznému postupu na frontách 

přece jen konečně dosáhnou vytouženého vítězného míru. Avšak jaké zklamání museli 

zažít. Došlo ke zhroucení na frontách. Vlastenecký duch vojáků ztroskotal v důsledku ne-

výslovného utrpení, hladu a strádání dlouhých válečných let. Různá politická a národní 

hnutí dávno podkopala beztak již uvolněný útvar císařského státu. Proto nebylo těžké roz-

bít a rozdělit Rakousko – Uherskou monarchii a vytvořit malé státy. Tak vznikla 28. října 

1918 Československá republika. 

Zpráva o konci války u nás měla zdrcující účinek. Každému se zdálo neuvěřitelné, že naše 

pradávná německá domovina má nyní protiprávně patřit k Československému státu. O Vá-

nocích 1918 obsadili čeští vojáci náš okres, avšak k nám do vsi nepřišli. Zde se o změnu 

správy postaralo četnictvo. Výslovně zde poukazujeme na to, že v době vzniku Českoslo-

venské republiky byly všechny usedlosti a majetky v Horní Moravici jako odpradávna 

v německých rukou.  

Nový stát převzal od starého Rakouska sice státní majetek a nevyrovnané daně, ale zdráhal 

se uznat a proplatit válečné půjčky.                                               

 Kdo by snad předpokládal, že čestné jednání nově vzniklého státu, který musí být poklá-

dán jen za dílo náhody, by bylo to nejvhodnější, a že kdo převezme práva, neměl by zapo-

menout také na povinnosti, hrozně by se mýlil. Bědování lidí si člověk umí představit. 

Vždyť mnozí vydali poslední ušetřené haléře v úplné důvěře, že je na stáří zase dostanou 

zpět. Nyní měli být tak hanebně podvedeni, a tím v mnoha případech vydáni největší bídě. 

1919 razítkování peněz, soupis majetku, obecní volby, požár 

Požehnání nového Československého státu jsme měli brzy pocítit. Již 1. března 1919 pro-

běhlo razítkování peněz. Veškeré papírové peníze, které byly v republice v oběhu, byly 
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opatřeny československým razítkem. Neorazítkované peníze nebyly od tohoto okamžiku 

nikde přijímány. Kdo musel nechat orazítkovat více než 500 korun v papírových penězích, 

tomu byla hned polovina z toho zadržena a dostal za to dobropis. Hned poté byl proveden 

všeobecný soupis majetku. Musel se ohlásit a zapsat veškerý movitý a nemovitý majetek. 

Všechny domy a pozemky byly oceněny. Spořitelní knížky, cenné papíry a státní dluhopisy 

byly orazítkovány a zaznamenány. Zjišťovalo se a zapisovalo také jmění od 1. ledna 1914. 

Z tohoto zjištěného majetku mezi oběma rozhodnými dny 1. lednem 1914 a 1. březnem 

1919 byla potom předepsána daň z majetku a z přírůstku majetku. Při předepisování se 

postupovalo zcela šablonovitě. Do jmění se započítávaly určitou procentní sazbou také 

válečné půjčky, ačkoli stát je neuznal. Například od hospodáře s 18 hektary pozemků a 

nepatrnou hotovostí požadovali cca 7000 korun. Peníze zadržené při razítkování, respekti-

ve dobropisy, se mohly použít na zaplacení předepsaných daní. Jaké nespravedlnosti se 

tam projevovaly, je zřejmé. Daně se měly uhradit v několika ročních splátkách. Konala se 

protestní shromáždění, podávala odvolání, všechny organizace se zasazovaly za odpovída-

jící zmírnění, než konečně po dlouhém řízení se přece něco nepatrného uskutečnilo. To 

byly první dary nového Československého státu. 

Při nových volbách do obecního zastupitelstva v roce 1919 byl starostou v Horní Moravici 

zvolen rolník Otto Klaner č. 40. Podle nového volebního řádu trvá volební období 4 roky. 

Dříve byl starosta volen vždy na 3 roky.  

27. září téhož roku vyhořel úderem blesku dům Karla Dröschera č. 44, včetně nově posta-

vené stodoly.  

1920   časná zima 

Rok 1920 přinesl po suchém podzimu časnou zimu. Len, který měl dobrou kvalitu, nemohl 

být kvůli pozdnímu máčení sklizen, a z velké části shnil na poli. Zazimování začalo již 

v druhé polovině října.  

1921 sčítání lidu, ubytování vojska, mobilizace 

V tomto roce se konalo sčítání lidu, podle jehož výsledku dosáhl počet obyvatel Horní Mo-

ravice 282, všichni náleželi k německé národnosti a hlásili se k římsko-katolické církvi. 

V létě téhož roku bylo v Moravici na 3 týdny ubytováno několik baterií olomouckého dě-

lostřeleckého pluku. Důstojníci bydleli v pokojích sedláků nebo jiných obytných prosto-
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rech, které byly k dispozici. Mužstvo ve stodolách a stájích, kde byli umístěni také koně. 

Pluk zde měl střelecká cvičení. Střelným polem byl prostor Malá Morávka – Karlsdorf 

(Karlov) - Hohe Heide (Vysoká Hole). 

V říjnu byla státem nařízena mobilizace několika ročníků proti Maďarsku, kde chtěl král 

Karel Habsburský na popud maďarské šlechtické strany na sebe znovu strhnout moc. Pro 

naše mladíky bylo velmi těžké tuto výzvu poslechnout. Většina z nich spěchala do Rýma-

řova, kde se spolu s mladíky z jiných vesnic postavili proti narukování. 

Politická správa okresu mezitím přivolala velké posily četnictva. Došlo k různým srážkám 

mezi četnictvem a těmi, kteří měli narukovat, přičemž bylo i několik zatčení. Nakonec pře-

ce nezbylo nic jiného, než že museli všichni narukovat. Ti, kteří takto narukovali pozdě, 

byli všichni potrestáni / mnozí až po několika letech/, aby, jak se řeklo, vážnost státu neby-

la snížena.  

1922   ubytování vojska, úprava kostela, pomník padlým 

V létě tohoto roku byli u nás zase po řadu týdnů ubytováni vojáci. Tentokrát 

z dělostřeleckého pluku Leipnitz *16), a na loňské střelnici se opět konala cvičení. Obyva-

telstvo bylo kvůli ubytování vojska velmi nespokojeno, protože představovalo velké ome-

zení hospodářské činnosti a naše krásné sudetoněmecké hory by se přece neměly tou 

spoustou střílení proměnit v hromadu trosek. 

Téhož léta byl také nově vymalován náš kostel. Byly také opraveny hlavní oltář a boční 

oltáře, kazatelna byla umístěna níže, zkrášlena a obložena mramorem. Tyto práce provedl 

akademický malíř z Marienberg (Mariánské Hory) u M. Ostrau (Moravské Ostravy). Ná-

klady činily cca 26 000 Kč.  Nepodařilo se je ale zcela opatřit sbírkami a dary, jak to plá-

noval iniciátor renovace farář Kropatsch, takže zůstal dluh asi 6 000 korun, který potom 

musel po úporném zdráhání převzít výbor Církevní konkurence *17) Původně se plánovalo 

obnovit velké fresky na stropě, před lety přetřené vápnem, protože měly velkou starožitnou 

a uměleckou hodnotu.  

*16) pravděpodobně se jedná o Leipnik, tedy Lipník nad Bečvou; *17) V originále Kirchenkonkurrenzausschu3. 

Slovo „Konkurrenz“ je zde zřejmě použito v dnes již nezvyklém významu „Vereinigung“, tj. spojení, slouče-

ní, sjednocení, spolek, sdružení, jednota. Jedná se o organizační formu v pozdní Habsburgské monarchii a 

republice Österreich. Je to organizace regionální samosprávy, resp. veřejno – soukromého partnerství, slouží-

cí k financování projektů infrastruktury. Můžeme tedy také překládat: výbor Církevní –nebo kostelní – jedno-

ty, sdružení 
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Bohužel to nebylo možné kvůli nemožnosti opatřit nezbytné finanční prostředky, protože 1 

m2 by byl přišel na více než 200 korun. 

V upomínku na naše druhy, kteří ve velké válce 1914–1918 padli za vlast a národ, zemřeli, 

nebo jsou pohřešováni, postavili společně obyvatelé Horní a Dolní Moravice památník 

padlým na křižovatce silnic uprostřed obce. Proveden byl v dílně kamenického mistra Wal-

tera v Saubsdorf (Supíkovicích) ve Slezsku. 

Je to masivní stavba ze švédské žuly, kterou korunuje orel z bílého mramoru. Těžké řetězy, 

lemující pomník a přístupovou cestu, darovala řetězárna v Malé Morávce. Váha celého 

pomníku činí přibližně 180 metráků. Byl ze Supíkovic přivezen 13 vozy. 

13. srpna 1920 byl pomník slavnostně odhalen a vysvěcen místním farářem, přičemž hudba 

přednesla smuteční chór a „Modlitbu před bitvou“. Výstřely moždířů doprovázely ceremo-

niál svěcení. Kněz Řádu německých rytířů Emmeran  Heske  z Freudenthal (Bruntálu) a 

řídící učitel Franz Kranich pronesli vzpomínkové řeči. Čtyři žačky přednesly dojemné bás-

ně. Povznášející oslavy se zúčastnili také oba starostové, Franz Aust, Dolní Moravice a 

Otto Klaner, Horní Moravice. Dále dobrovolní hasiči obou obcí, asi 60 čestných dam a 

všichni navrátilci, jakož i velké množství lidí z blízka i daleka. Po odhalení byl zahradní 

koncert a večer taneční věneček v nově vybudovaném sále E.Eschiga. 

Pomník sám byl zaplacen 28 000 korunami, avšak celkové náklady činily 40 965 korun. 

Na to se v Horní Moravici vybralo 6 426 korun, v Dolní Moravici 15 237 korun a mimo 2 

255 korun. Slavnost vynesla 10 849 korun. Dohromady 34 767 korun. Uhrazení chybějící 

částky převzaly obě obce, do jejichž péče byl památník také předán. Hlavní práce vedl, 

jako předseda výboru pro památník, Johann Schaffer, rolník z Dolní Moravice.  
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Místní dějiny 

 na základě průběžných záznamů  

 

1923 

Změna ve vedení školy 

Zasloužilý řídící učitel Franz Kranich, narozený v Bergstadt (Horním Městě), opustil škol-

ní službu 28.6.1923 po 16leté činnosti na naší národní škole a odešel do důchodu. Během 

své činnosti jako řídící učitel na naší škole zastával ještě různé obecně prospěšné funkce, 

které vykonával s nejvyšší svědomitostí. Byl pokladníkem v záložně Raiffeisen, zapisova-

telem u zemědělského spolku a v obci Dolní Moravice, vykonával také funkci varhaníka. 

Jeho nástupcem se stal řídící učitel Josef Göttinger, narozený v Kreuz bei Eulenberg (Kří-

žově u Sovince), který u nás působil již v letech 1893–1901 jako pomocný učitel. 

Nové volby obecního zastupitelstva 

16. září se konaly volby nového obecního zastupitelstva. Z těchto voleb vyšel jako starosta 

sedlák, bývalý kovářský mistr Johann Fritz č. 32. Když tuto volbu odmítl, padla nová volba 

na sedláka Gustava Klanera č. 8. Prvně jmenovaný potom převzal místo pokladníka, zřídil 

nové vedení účetních a pokladních knih. Bylo mu také svěřeno založení a vedení obecní 

kroniky. 

Charakter roku 

Jaro začalo suchem a bylo všeobecně drsné a chladné. Od 4.- 8. června napadl na horách 

nový sníh. 16. tohoto měsíce byla tak silná jinovatka, že brambory a částečně také obilí 

v květu zmrzlo. Zima 1923–24 byla výjimečně tuhá a bohatá na sníh, teploměr ukazoval až 

23 stupňů pod nulou. Úroda byla považována za průměrnou, žita a jablek bylo velmi málo. 

Pohyb obyvatelstva 

V tomto roce došlo v Horní Moravici k šesti porodům a čtyřem úmrtím. Nejstarší osobě 

bylo 91 let.  

Spolky a strany 
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V současné době existují v obci společně s Dolní Moravicí tato obecně prospěšná, blahu 

lidu sloužící sdružení: Hospodářská organizace zemědělců, díky které vychází týdeník 

„Německé venkovské noviny“, pro zastupování zájmů německého venkovského lidu. Rol-

nický spolek (kasino), toto sdružení při svém založení v roce 1901 bylo považováno za 

člena zemědělského spolku v Rýmařově a svého času přineslo mnoho obecně prospěšných 

výhod. Spolek Raiffeisenkasse, který existuje od roku 1894, a všeobecný Konzumní spo-

lek od roku 1901, dobrovolní hasiči jakožto v obci samostatný sbor od svého založení 

1892. Z politických stran existují: „Svaz zemědělců“, ve kterém je veškeré rolnictvo, a jenž 

vydává týdeník „Deutscher Landruf“ (Hlas německého venkova). Část dělnictva je členem 

Sociálně-demokratické strany. 

1924 

Pořízení nových kostelních zvonů a vysvěcení 

Věž našeho kostela byla už po 8 let osiřelá, to znamená byla připravena velkou světovou 

válkou o dva větší zvony /zůstaly jen malý zvon a prastarý umíráček/. Tehdy na přímý 

podnět výměnkáře Wendelína Alta z Dolní Moravice, který věnoval větší peněžní dar na 

nové zvony, procitla potřeba přece jen znovu pořídit odpovídající kostelní zvonění. Bylo 

společně rozhodnuto uspořádat sbírku po domech, která vynesla velice příznivý výsledek, 

takže se mohlo přikročit k pořízení zvonů. Zakázku na výrobu dostalo zvonařství Richard 

Herold v Komotau (Chomutově). Malý zvon byl vyměněn a objednáno celé, harmonicky 

znějící zvonění ve třech, které znělo v AS, C, ES. Tyto tři zvony vyšly na 22 134 korun. 

Kilogram zvonařského kovu po 25,5 Kč a váží: velký zvon 492 kg, střední 240 kg, malý 

135 kg čisté váhy. Díky darům, které se sešly, se mohlo vše zaplatit, a ještě bylo zabudo-

váno zvláštní odbíjení hodin. O záležitost se zvony se nejvíce zasloužil starosta Karl Schit-

tenhelm z Dolní Moravice.  

V neděli Svaté Trojice, 15. července 1924 odpoledne, byly nové zvony slavnostně vysvě-

ceny. Byly vystaveny u sloupu Svaté Trojice, načež byly vezeny ve slavnostním průvodu 

na bohatě zdobených vozech až k pomníku padlých a opět zpět ke kostelu. Slavnostní prů-

vod tvořili: žáci s učitelským sborem, dívky v bílých šatech, oba hasičské sbory, šedesát 

bíle oděných čestných dam s modrými šerpami, šest duchovních, tři patronky zvonů /paní 

Matznerová, č. 31, paní Schindlerová, č. 44 – obě Dolní Moravice, a paní Fitzová, č. 32 

Horní Moravice/, obě obecní zastupitelstva a velké množství lidí z blízka i z daleka. Místní 

farář Anton Kropatsch zvony vysvětil a patronky do nich malým kladívkem 3x lehce uho-



29 
 

dily a vyslovily přitom světící formuli. Ještě během požehnání byly zvony vytaženy na věž 

a o hodinu později poprvé vyzváněly do kraje na počest všech věřících. Slavnostní kázání 

měl kněz Německého řádu Emmeran Heske z Bruntálu. Po oslavě byl slavnostní koncert 

v Matznerově zahradě a večer věneček. 

Obecní inventář 

V souvislosti s novým vedením obecních účetních a pokladních knih byl nařízen a prove-

den nový soupis obecního inventáře.  

Nové štíty hostinců 

Politická správa okresu nařídila, že na hostincích našich čistě německých vsí, tedy i 

v Moravici, je nutno vedle německých umístit také české nápisy, a sice na prvním místě. 

Muselo to být také ihned provedeno. 

Myší pohroma 

Na podzim tohoto roku byli rolníci postiženi velkým trápením s myšmi, kdy tito škůdci 

způsobili mnoho škod zvláště na výsevech obilí a na jetelovém strništi. K boji s těmito 

obtížnými hlodavci byl z úředního nařízení použit oves se strychninem. 

Charakter roku 

Léto tohoto roku přineslo kvůli dlouhotrvajícím dešťům mnoho škod. Zima byla považo-

vána za mimořádnou; byla sice středně chladná a mrazivá, ale ke konci bez sněhu. Prosinec 

byl vesměs velmi chladný a mrazivý. Avšak o Vánocích se na silnicích prášilo jako 

v plném létě. Sklizeň byla prostřední. Na konci roku stálo žito 230 až 240 Kč, oves 260 Kč 

za metrák. Len dobré kvality dosáhl ceny 1800–1900 Kč. 

Pohyb obyvatelstva 

V tomto roce se ve vsi vyskytlo 6 porodů a úmrtí dosáhla stejného počtu. 

1925 

Konečné uspořádání otázky válečných půjček 

Poté, co od vzniku Československé republiky byla válečná půjčka otázkou, která se nej-

hlouběji a nejcitlivěji dotýkala celého národního a hospodářského života, ale stát se nechtěl 
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odhodlat k jejímu spravedlivému proplacení, ačkoli všechny spolky, organizace a ochranné 

svazy energicky požadovaly její spravedlivé řešení, byly vytvořeny zákony, které se však 

neustále měnily, protože byly považovány za nepřijatelné. 30. října 1924 vyšla definitivní 

změna zákona, podle níž mají být válečné dluhopisy vyměněny za tříprocentní náhradní 

cenné papíry těm, jejichž majetek byl při všeobecném soupisu majetku 1. 3. 1919 oceněn 

do 25 000 Kč. Toto pamětihodné období skončilo 30. červnem 1925. Kdo do této doby 

nepřihlásil své válečné půjčky k výměně, ztratil na to veškerý nárok.  

Kdo měl 1. března 1919 vypočítaný majetek větší než 25 000,-Kč, musel svou válečnou 

půjčku beze zbytku, bez jakéhokoli odškodnění odevzdat, protože jinak by byl ještě potres-

tán. Takovým vlastníkům zbývala ještě volba, přeměnit svoji válečnou půjčku na česko-

slovenskou státní půjčku se 75 % doplatkem, což však němečtí majitelé z nedostatku důvě-

ry ke státu udělali jen velmi zřídka. U obecních válečných půjček byl předepsán podobný 

postup. Protože právě obce z donucení upisovaly hodně válečných půjček, byla stanovená 

maximální výše, do které byla přiznána výměna za 3% ní náhradní papíry, na 125 000,- 

Kč.  Tak se naše obec také dostala mezi ty, které dostaly zmíněné náhradní papíry bez do-

platku.  

Vystěhování 

Statkář Johann Kimmel č. 33 prodal na jaře svou usedlost Rudolfu Schwabovi z Dolní Mo-

ravice a vystěhoval se do Německého Rakouska. 

Četnická stanice, 

která byla dosud umístěna v Karlově, dostala, díky svému horlivému úsilí o umístění 

v Moravici, sídlo v domě č. 55 v Horní Moravici, který patřil lesnímu Josefu Endlerovi, a 

přestěhovala se sem 1. dubna. 

Nové místní tabule 

Ačkoli od vzniku Československé republiky už byla nařízena a provedena změna místních 

tabulí s česko – německým nápisem, přišlo znovu úřední nařízení, opatřit opět nové české 

modré tabule s bílým písmem a předpisovým česko – německým textem podle jednotného 

českého vzoru. 
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Nové volby do zastupitelského orgánu státu 

15. listopadu 1925 se konaly nové volby do Národního shromáždění. V naší obci připadlo 

z 302 odevzdaných hlasů:  

                                                               do Říšské rady                                  do Senátu 

na Německou národní stranu                       2 hl.                                                         2 hl. 

na Sociální demokraty                                44 hl.                                                      37 hl. 

na Křesťanské sociály                                  5 hl.                                                        2 hl. 

na Svaz rolníků                                         105 hl.                                                      92 hl. 

na Německé národní socialisty                   7 hl.                                                          6 hl. 

 

Charakter roku a hospodářské poměry 

Po předchozím roce 1924, který skončil jako výjimečná zima se suchem a bez sněhu, začal 

stejně i letošní rok. Leden a únor byly mírně chladné, avšak bylo tak málo sněhu, že se 

střídavě jezdilo se saněmi a s vozy, dokonce i na horách byly větší plochy odtátého sněhu. 

Březen ovšem přinesl tuhou zimu s dost velkým množstvím sněhu a značným chladem. 

Léto bylo pokládáno za obvyklé. Sklizeň byla středně dobrá, avšak situace zemědělského 

obyvatelstva velmi nepříznivá, protože ceny zemědělských produktů zůstaly pod náklady. 

Žito stálo ke konci roku 130 Kč, oves o 5 Kč více; v protikladu k tomu na začátku téhož 

roku metrický cent žita a ovsa vynesl více než o 100 Kč více. Ještě horší to bylo s lnem. 

Zatímco v předchozím roce se dosahovaly ceny až 1900 Kč za metrický cent, musel být 

člověk rád, když se v tomto roce za tutéž kvalitu platilo 800–900 Kč. Horší kvalitu dokon-

ce nebylo možno udat za 400–500 Kč. Že při takových cenách lnu nebyly zdaleka pokryty 

náklady, je zbytečné dále vysvětlovat, zvláště když výdaje za vynaložené prostředky už o 

nic nezaostávaly za minulým rokem.  

Pohyb obyvatelstva tohoto roku 

Vykázal 7 narození a 4 úmrtí. Nejstarší osobě bylo 82 let.  
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1926 

Pošta 

V dubnu t. r. byla Moravice přidělena k doručovacímu okrsku Malá Morávka ve Slezsku.  

Od té doby, kdy byl v létě 1924 zrušen poštovní úřad v Dolní Moravici, patřila Moravice 

opět jako dříve k poštovnímu okrsku Rýmařov, a později potom proběhlo zmíněné přiděle-

ní.  

 

Připojení k farnosti 

K 1. červenci byla Nová Ves, která patřila k farnosti Rýmařov, připojena k farnosti Mora-

vice. Obce Velká a Malá Štáhle, které dosud patřily k farnosti Moravice, se ucházely o 

vlastní fary. 

 

Sociální pojištění 

1.  července  t. r. vstoupil v platnost zákon o sociálním pojištění, který strašně zklamal 

zvláště venkovské obyvatelstvo a vyvolal oprávněné rozhořčení zaměstnavatelů a čeledě 

proti této zdánlivě sociální instituci, protože se toto dílo opět projevilo jako strašný podvod 

na lidu, loupežné tažení na kapsy venkovského obyvatelstva, které se zdálo schopno při-

vést do záhuby již i bez toho otřesenou základnu rolnického stavu, jestliže v nejbližší době 

nedojde k důkladné změně tohoto zákona a jeho postavení na spravedlivý, sociální základ. 

 

Renovace budovy fary. Nová korouhev na věži 

V létě tohoto roku byla výborem Církevního sdružení (viz pozn. na str. 26) provedena ob-

nova budovy fary a již zchátralá korouhev na věži byla nahrazena novou. Stará korouhev 

nesla letopočet 1796, který obdržela i nová.  

 

Rádio 

Četnický strážmistr Holas zřídil ve svém tehdejším sídle v domě č. 55 v Horní Moravici 

první místní rádiový přijímač jako soukromé zařízení. 

 

Kontrola obecního hospodaření 

Na podzim t. r. provedl účetní asistent Krajecek z Brna první kontrolu obecního hospoda-

ření od zavedení nového účetnictví, přičemž i přes uspokojivý výsledek bylo mimo jiné 

požadováno opatření železné pokladny i pro naši malou obec, která se kvůli dávno navyklé 
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šetrnosti a nepatrným zdrojům příjmů tak zřídka ocitla ve šťastné situaci, aby vlastnila vý-

znamnou hotovost. 

 

Charakter roku a hospodářské poměry 

Ledem byl vesměs chladný, s málem sněhu, únor zase většinou teplý, jenom několik málo 

dnů přes noc mrzlo, právě tak první polovina března. V dalším průběhu přinesl tento rok 

mnoho deště a na podzim také škody po krupobití. Sklizeň byla pokládána za středně dob-

rou, vynesla sice hodně slámy, ale málo zrní. Žito stálo na konci roku 200 Kč, oves 135 

Kč, len 800-950 Kč za metrický cent. Len byl v protikladu k předchozímu roku dobře pro-

dejný, nebylo však možno docílit vzestupu cen. 

 

Pohyb obyvatelstva 

V tomto roce došlo v obci k 9 porodům a 4 úmrtím osob ženského pohlaví. Nejstarší osoba 

měla 82 let. Průměrný věk činil 72,5 let. 

 

1927 

Požár 

28. ledna vyhořela vedlejší budova hostince č. 46, patřícího Hermanovi Koschatzy. 

 

Záplavy 

Po obzvlášť mírné a suché zimě následoval vlhký a studený duben, který 30. 4. přinesl 

silnou bouřku s velkým krupobitím a deštěm, takže pole byla místy značně rozbrázděna. 

V noci z 5. na 6. května zuřily v našem kraji strašlivé bouřky s průtrží mračen, které hrozně 

rozervaly a zpustošily pole a louky. Naše obec byla také dost silně postižena. Voda 

v obecním potoce vystoupila 2 metry nad normální stav a strhávala s sebou v zaplavené 

oblasti ploty, hranice dříví, hromady hnoje a lávky, zanechávajíc metrové příkopy a díry a 

vedle toho mohutné hromady suti. Mosty byly podemlety, takže se zčásti zřítily. Nízko 

položená obydlí byla až 1 m pod vodou a byla totálně zaplavena blátem. Nečas s tak kata-

strofálními účinky je možné pozorovat sotva jednou za lidský život. Katastrofa oné ne-

šťastné noci nabývá v důsledku svého obrovského rozsahu o to větší příšernost, že různou 

měrou zpustošila nejen 30 obcí Rýmařovského okresu, nýbrž i mnoho obcí okresů Bärn 

(M.Beroun), Šumperk a Bruntál, celkem 85 obcí. 
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Protože způsobená škoda dosahovala závratné výše a jednotlivým obyvatelům mnohých 

obcí hrozilo dokonce zruinování, zahájily politické instituce, stejně jako organizace a spol-

ky, rozsáhlou pomocnou akci. Škoda, kterou utrpěli obyvatelé naší vsi a škoda na obecním 

majetku se podle důkladného propočtu a ocenění na místě odhadovala na 159 000 Kč.  

Protože však byl rozsah neštěstí příliš velký, mohlo se na jednotlivé obce pamatovat jen 

s malými podporami, které sotva stojí za zmínku. 

 

Vystěhování 

Na jaře tohoto roku se vystěhoval sedlák Otto Klaner č. 40 do Německého Rakouska. Jeho 

hospodářství převzal jeho bratr Josef z Dolní Moravice. 

 

Obecní volby 

V říjnu t. r. se konaly nové volby obecního zastupitelstva. Toto se skládá jako dříve z 12 

členů. Přicházely při tom v úvahu 2 politické strany. 1. Svaz rolníků, jako silnější. 2. Soci-

ální demokraté. Protože se obě strany shodly, byla sestavena jen jedna společná kandidátní 

listina, čímž podle zákona odpadl vlastní proces volby nebo volba výboru.          

Při volbě starosty byl opět zvolen současný starosta G. Klaner č. 8.          

Rozšíření hřbitova 

Protože se stávající hřbitov už dlouho jevil jako příliš malý, a aby se konečně jednou zjed-

nal trochu pořádek ohledně přidělování hrobů, bylo provedeno rozšíření o 2115 m2 a vy-

tvořeno oplocení ze dřeva s betonovými sloupy. Konečná úprava se musela posunout až na 

příští rok. 

Nedostatek vody a hospodářské poměry 

Když od záplav v květnu se nevyskytly celé léto a podzim žádné vydatné srážky, nastal 

postupně nedostatek vody. Mnohé studny a vodovody byly zcela nedostačující, některé 

úplně vyschly. Všeobecně se doufalo, že podzim přinese ještě před příchodem zimy vydat-

ný déšť, aby se alespoň v zimním období odstranil nedostatek vody, avšak prosinec začal 

velkým chladem a malým množstvím sněhu, takže nouze o vodu byla stále citelnější, ani ta 

trocha vody ve Vesnickém potoce neuspokojovala, protože téměř celý zamrzl. Tento zlý 

stav se přenesl i do nového roku. I přes značné škody v důsledku počasí byla sklizeň tohoto 

roku ještě středně dobrá, ačkoli na silně odplavených místech byl výnos velmi malý. Žito 
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stálo na konci roku 220 Kč, oves 65 Kč, len měl lepší cenu než předchozí rok. Při dobré 

kvalitě přišel metrický cent na 1300–1600 Kč, sklizeň brambor byla velmi dobrá. 

Pohyb obyvatelstva 

přinesl v obci 9 narození a 8 úmrtí. Z těch byli 3 muži a 5 žen. Nejstarší osobě bylo 83 let. 

Průměrný věk činil 53,3 roku. 

1928 

Změna vlastnictví 

Po úmrtí hospodáře Johanna Hadwigera č. 19 v předešlém roce získal majetek zemřelého 

souseda sedlák Franz Schinzel č. 16.  

 

Vysvěcení hřbitova 

Ačkoli dokončovací práce na nově založeném hřbitově byly vykonány jen zběžně a zřízení 

a rozvržení hrobů nebylo ve skutečnosti provedeno, ovšem v plánu existovalo, provedl 29. 

dubna farář Anton Kropatsch vysvěcení. Bezprostředním podnětem trochu předčasného 

vysvěcení bylo úmrtí poštmistra Johanna Treffa z Dolní Moravice, který byl jako první 

pohřbený pochován v nové části. Podle vypracovaného hřbitovního řádu se tímto okamži-

kem všechny pohřby mají konat v nové části a po 15 letech se po srovnání nyní existující 

části provede zase i tam nové rozdělení. 

Poplatek za hrobové místo byl stanoven následovně:  

Vlastní hroby skupiny A: 

- třímístný rodinný hrob na 30 let                 150 Kč 

- dvoumístný rodinný hrob na 30 let            100 Kč 

- jednomístný rodinný hrob na 30 let             50 Kč. 

 

Vlastní hroby skupiny B na 15 let jsou stanoveny na polovinu výše uvedeného poplatku; 

právě tak vlastní hrob v řadě. Obyčejné řadové hroby stojí 15 Kč, dětské hroby 2–5 Kč. 

Rodinné a vlastní hroby mohou být po uběhnutí lhůty objednány opakovaně, u obyčejných 

řadových a dětských hrobů však tomu tak není. Poplatky za hrob slouží k údržbě hřbitova a 

plynou do odděleně spravovaného hřbitovního fondu.  

 

Hasičská slavnost 
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24. června t.r. oslavili dobrovolní hasiči z Horní Moravice a Dolní Moravice společně jubi-

leum své 35leté existence, oslava byla spojená s okresním dnem hasičů.  

 

Začalo to v sobotu nenuceným přátelským večerem v sále Eschig, při kterém po duchapl-

ném proslovu řídícího učitele Göttingera předali velitelé Franz Schrott a Franz Aust čestné 

listiny. V Horní Moravici byl Franz Endler č. 55 za zvláštní zásluhy o hasičství jmenován 

čestným členem a byl mu předán diplom. Takový dostali dále 3 členové za 35- letou službu 

a řada kamarádů byla vyznamenána za 25- letou činnost. 

V neděli ráno byl budíček, uspořádaný moravickou místní kapelou. V 8 hodin polní mše u 

pomníku padlých za všechny žijící a zemřelé členy místních hasičských sborů, po níž pro-

nesl páter Schöber z Rýmařova dojemnou pamětní řeč, přičemž vzpomněl zvláště kamará-

dy hasiče, kteří padli za vlast a národ v 1. světové válce, a kterým tragickým osudem neby-

lo dopřáno také odpočívat doma v německé půdě, načež byly u pomníku padlých položeny 

čestné věnce a mnoho květinových darů, hrála se „Modlitba během bitvy“ Theodora Kör-

nera a zazněly čestné salvy. Potom se konalo okresní shromáždění hasičů v sále Eschig. 

Odpolední slavnostní program byl zahájen bezchybně provedeným ukázkovým cvičením 

obou hasičských sborů u hostince Schober. Po něm se zformoval slavnostní průvod, tvoře-

ný půvabnými čestnými pannami v kostýmech vhodných pro tuto příležitost a mnoha ka-

marády hasiči z blízka i daleka, který se za zvuků tří kapel vydal, následován nesčetným 

množstvím lidí, na slavnost v zahradě Matzner, kde poté panovala živá slavnostní nálada. 

Odborný učitel Kolinowitz /z Moravice/ ocenil smysluplným způsobem zásluhy našich 

hasičů a dotkl se přitom výstižnými slovy i účelu a úkolů hasičství ve smyslu obětavosti a 

svornosti. Slavnostní veselí bylo večer zakončeno v sále Eschig svátečním věnečkem. 

 

Velký nečas 

4. července zuřily nad Moravicí a okolím silné bouřky s krupobitím a strašlivou vichřicí, 

jaká se co do síly a způsobených škod asi sotva kdy v našem kraji vyskytla. Horní Moravi-

ce z toho kromě škod způsobených krupobitím vyšla ještě relativně dobře, avšak v okolí 

zuřila bouře přímo strašlivě, a právem je možno říci nevídaně, proto nechť zde zůstane o 

tomto přírodním živlu něco zachyceno.  

V Harrachsdorf (Harrachově), Rýmařově a M. Kotzendorf (Moravském Kočově) byly str-

ženy střechy, budovy zcela nebo částečně zničeny. Zvláště tvrdě byl postižen Moravský 

Kočov, kde byly dokonce doslova odtrženy dvě nové stodoly a dotčeným vlastníkům se 

přitom zničilo všechno nářadí a stroje. V Rýmařově se na hřbitově dokonce vyvrátila a 
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roztříštila řada těžkých kamenných pomníků. V Janovicích byla z velké části zničena stará 

zámecká alej /obrovské lípy/. Také v mnoha slezských obcích tento nečas strašně řádil. 

Škoda způsobená tohoto dne šla do mnoha miliónů.  

 

Volby 

2. prosince t. r. se konaly na základě nové správní reformy volby do okresního a zemského 

zastupitelstva. Ze 165 oprávněných voličů se voleb zúčastnilo 146 osob.  

 

Do okresního zastupitelstva bylo z následujících stran zvoleno: 

Svaz rolníků                                               76 hlasů 

Sociálně demokratická strana                43 hlasů 

Strana živnostníků                                    13 hlasů 

Křesťanští sociálové                                   9 hlasů 

 

Do zemského zastupitelstva /místo dřívějšího zemského sněmu/ vyplynuly následující hla-

sy: 

Svaz rolníků                                                   77 hlasů 

Sociální demokraté                                       42 hlasů 

Strana živnostníků                                         12 hlasů 

Křesťanští sociálové                                      10 hlasů 

 

Zvláštnosti roku a hospodářské poměry 

Ačkoli leden a únor t. r. byly málo studené, častěji přinesly i oblevu a déšť, 17. února do-

konce bouřku s vánicí, nemohl být odstraněn zjevný nedostatek vody, který byl i nadále 

opravdu citelný v důsledku suchého a horkého léta. Květen a červen byly dost chladné a 

neúrodné, 18. 6. silná jinovatka, že brambory zčásti zmrzly. 4. 7. byl zvlášť kritický den 

kvůli již zmíněným bouřkám. Všeobecně byl červenec obzvlášť suchý a horký, 16. dokon-

ce až 33 °C ve stínu. Průměrná měsíční teplota činila 20,5 °C. Úroda velmi utrpěla suchem. 

Krmiva bylo málo a jařiny zčásti předčasně dozrály. Len na písčité půdě slunce sežehlo, 

pokud nebyl včas vytrhán, a byl pak zcela nepoužitelný. Sklizeň brambor však byla velmi 

dobrá. Žito stálo koncem roku 170 Kč, oves 160 Kč za 100 kilo. Len dobré kvality dosáhl 

ceny 1000–1200 Kč. 

 

Pohyb obyvatelstva 
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V tomto roce došlo v obci k 6 narozením a 7 úmrtím, z těch 1 muž a 6 žen. Nejstarší osoba 

měla 82 let. Průměrný věk činil 53,5 let. 

 

1929 

Mimořádně tuhá zima 

První dva zimní měsíce se projevily velkým chladem a množstvím sněhu. Zcela mimořád-

ně začal únor krutou zimou. 2. 2. ukazoval teploměr -25 °C, 10.2.- 12. 2. poklesla teplota 

dokonce až na -30 °C–32°C. Takové hodnoty u nás nebyly zaznamenány déle než 100 let. 

Abychom drsnost této zimy zvlášť zdůraznili, poznamenejme, že od 2. poloviny prosince 

předchozího roku do 9. března t. r. ani jediný den nepukal led. Led dosáhl síly 70–80 cm. 

Také masy sněhu dosáhly neobvyklé výšky. Existovala místa, např. i v Andersdorf (Ondře-

jově), kde se prohazovaly tunely, aby se udržel provoz na silnici. Takové poměry v zimě 

měly značně škodlivý vliv na život lidí a na hospodářství. Dobytek ve stájích velmi trpěl 

velkou zimou. Ve většině sklepů zčásti zmrzly brambory a zásobování vodou bylo velmi 

ztíženo, protože mnoho vodovodů zmrzlo a bylo poškozeno. Mnoho ovocných stromů, 

zvláště třešní a jablek, kvůli drsnosti této zimy zcela nebo z části zmrzlo. 

Protože doprava na železnici kvůli zimě a sněhovým závějím vázla, mnoho vlaků bylo 

dokonce zastaveno, dostavil se ihned velký nedostatek uhlí, takže byly na krátký čas uza-

vřeny školy, řada továrních provozů přerušena a také v některých domácnostech se nedo-

stávalo paliva, jehož neobvyklá spotřeba se touto zimou projevila. Citelné a škodlivé vlivy 

této zimy nás vedly k závěru, že jsme klimaticky a hospodářsky slabí vůči takovým událos-

tem. Naštěstí se takové výjimky vyskytují přece jen zřídka. 

 

Vystěhování 

V létě tohoto roku prodal hospodář Josef Maier č. 20 své pozemky rozdělením na parcely a 

vystěhoval se do Německého Rakouska. Budovy a část pozemků získal Johann Fitz č. 32.  

 

Znovu nové místní tabule 

Poté, co úřady shledaly, že je na nových tabulích z roku 1925 nutná změna textu, musely 

se tyto zase odeslat, a vrátily se, údajně kvůli poškození, zase nové tabule na náklady obce. 

Tak obec musela v průběhu šesti let 3x opatřit nové místní tabule na vlastní náklady.  

 

Nové volby do zastoupení státu 
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Když byly sněmovna a senát rozpuštěny o jeden rok předčasně, konaly se 27. října opět 

nové volby. V naší obci připadlo z 304 odevzdaných hlasů: 

                                                   do poslanecké sněmovny      do senátu 

Svaz zemědělců                                            79 hlasů                                 69 hlasů 

Němečtí sociální demokraté                         57 hlasů                                 48 hlasů 

Německá strana křesťansko – sociální          23 hlasů                                19 hlasů 

Německá národní strana                               2 hlasy                                    2 hlasy 

Němečtí národní socialisté                           2 hlasy                                    2 hlasy     

Hospodářská situace    

Ačkoli klimatické poměry tohoto roku byly s výjimkou zvlášť tuhé zimy uspokojivé, i 

sklizeň byla dost dobrá, brambor a lnu dokonce velmi dobrá, nastala v důsledku neustálého 

a všeobecného poklesu všech zemědělských výrobků mezi rolnickým obyvatelstvem citel-

ná nouze, protože výrobky skoro nepokryly výrobní náklady a některé téměř vůbec nebyly 

prodejné. Brambory se v době sklizně prodávaly za 15–20 Kč za metrák, později byly za 

10 Kč téměř neprodejné. Žito stálo o Vánocích 115 Kč, oves 100 Kč. Len dosáhl i přes 

dobrou kvalitu jen ceny do 900 Kč za metrák.  

Pohyb obyvatelstva 

V tomto roce došlo v obci k 9 narozením a 6 úmrtím, z těch 1 muž a 5 žen. Nejstarší osobě 

bylo 75,5 let. Průměrný věk činil 65 let. 

 

1930 

Sčítání podniků 

Státním statistickým úřadem bylo nařízeno všeobecné sčítání podniků a dobytka 

s rozhodným dnem 27. května 1930. V naší obci přicházely v úvahu právě jen zemědělské 

a živnostenské podniky. Způsobem provedení byly sčítací archy, které obdržel každý maji-

tel domu a pozemků, jakož i živnostník, a musel je velmi přesně vyplnit. Tyto archy se 

sebraly a předaly jmenovaným sčítacím komisařům, všechny pak musely být prověřeny, 

opraveny a shrnuty do obecních přehledů, které měly podobný, ale ještě širší rozsah, než 

následuje: celková výměra, obdělávaná plocha, užitková zemědělská zvířata, obchodní a 

živnostenské provozy. 
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V létě tohoto roku bylo nařízeno a provedeno také sčítání ovocných stromů, přičemž byly 

sčítány všechny ovocné stromy podle druhu ovoce a přibližného stáří /doby sázení u mla-

dých stromů/, jakož i ty, které zašly kvůli tuhé zimě 1929.  

 

Kronikář: Johann Tscherner, zemědělec č. 14 

 

Telefon 

Po tom, co se Dolní Moravice už minulý rok ucházela o telefonní spojení s Malou Moráv-

kou, došlo nyní k realizaci. V hostinci Eschig byla zřízena hovorna, i konzumní spolek 

dostal spojení s Malou Morávkou. Na podzim byla potom na telefonní vedení napojena 

četnická stanice v domě č. 55.  

 

Sčítání lidu 

2. prosince bylo po uplynutí 10 let opět provedeno sčítání lidu, jehož výsledek vykázal 284 

obyvatel, kteří se s výjimkou 4 Čechů /četnictvo/ všichni hlásili k německému národu a 

římskokatolickému náboženství. Změny uplynulých 10 let přinesly jen nepatrný přírůstek 2 

osob. 

 

Pohyb obyvatelstva 

Ten vykázal 8 narození a 6 úmrtí. Z těch bylo 5 mužů a 1 žena. Nejstarší osobě bylo 83,5 

let.  

 

Povětrnostní podmínky a hospodářská nouze 

Tento rok byl zvlášť bohatý na škodlivé vlivy počasí. Zima byla sice velmi mírná, s malým 

množstvím sněhu, avšak červen a červenec začaly velkým suchem, takže obilí a len čás-

tečně vyprahly.  

Len utrpěl zvlášť mnoho škod, protože kvetl už při výšce sotva na dlaň a měl sežehlá mís-

ta, a obilí předčasně dozrávalo. Srpen, a zvláště podzimní měsíce přinesly zase tolik deště 

s bouřkami, že celá úroda byla hodně poškozena, zejména žito v mandelích, které byly 

opakovanými bouřkami s lijáky hromadně povaleny, tak silně zrostlo *18, že velká část byla 

zcela zničena a vypadáním nastala pořádná ztráta zrna. 

 

*18) tzn. vzklíčilo v klasech.  V originále je pouze: das Korn …wuchs, tj. žito rostlo, pravděpodobně má být 

podle smyslu: wuchs…aus 
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Protože deštivé počasí pokračovalo až do pozdního podzimu, došlo místy k záplavám a 

silnému rozbahnění polí a bouře způsobila v lesích ohromné škody, povalila tisíce metrů 

krychlových dřeva. 

 

Hospodářská nouze začala částečně již těmito živelními pohromami a povážlivě se zostřila 

jako pokračování předchozího roku. Znehodnocení všech zemědělských výrobků narostlo 

do závratné výše. Nejen obilné produkty a len se propadly téměř k bezcennosti, i dobytek, 

zvlášť jatečná prasata byla za málo peněz téměř neprodejná. I přes zničující cenový propad 

zemědělských výrobků zůstaly už všechny kupované spotřební předměty, krmiva a hnoji-

va, daně, mzdy a jiné odvody na stejné výši jako dříve. Nastal tísnivý nedostatek peněz a 

zadluženost, protože i živnost, obchod a průmysl byly zachváceny, což se u nich projevo-

valo velkým propouštěním dělníků a obrovsky rostoucí nezaměstnaností. Za těchto podmí-

nek je nutno právem hovořit o zlé zemědělské a národohospodářské krizi, na jejíž konec 

všichni s obavami napjatě čekali. Na konci roku stálo žito 92 Kč, po žních už kleslo až na 

80 Kč. Oves 90 Kč. Len, který hodně trpěl suchem, a proto byl nižší kvality, byl o Váno-

cích ještě neprodejný. Teprve později se prodával za 200 až 300 Kč za metrický cent. Ten 

nejlepší nedosáhl ani ceny 400 Kč. Že při takových cenách lnu nebyly ani zdaleka pokryty 

náklady, asi není nutno zmiňovat. 

 

1931 

1. Obecní poplatky 

Tento rok činily poplatky 53 % ostatních daní. *19)  

 

2. Úder blesku 

V noci z 5. na 6. května uhodil blesk do stodoly pana Floriána Schmieda, statkáře z č. 34 

v Horní Moravici, která shořela s veškerými stroji, zásobami a nářadím, které se tam na-

cházely.  

 

3. Školní slavnost 

28. června se po 20letém přerušení zase jednou konala školní slavnost ve farním lesíku. 

Byly tam různé zábavy pro děti /pojídání koláčů, skákání v pytli a házení míčem/. Žáci 3. 

třídy uvedli divadelní hru s názvem „Kouzelný střevíc“, kterou diváci velmi chválili. 

*19) V originále termín Gemeindeumlagen, což je možno překládat také jako obecní přirážky. Vypočítávaly se 

jako určitá procentní sazba z přímých daní.) 
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4. Obecní volby 

Které byly provedeny 27. září t. r. Tentokrát se volby poprvé konaly podle systému po-

měrného zastoupení, naproti tomu dříve vždy jen podle relativní většiny. Byly podány dvě 

kandidátní listiny; listina č .1 Německou sociálně demokratickou dělnickou stranou; listina 

č.2 Svazem zemědělců společně s Německou živnostenskou stranou. 

 

Volební právo mělo 174 občanů, volilo 159, platných hlasů 158. Z toho připadlo na kandi-

dátku č.1/sociální demokraté/ 55 hlasů = 4 zástupci: 

Emil Bernt, kovodělník, č. 53 

Franz Hofmann, dělník, č. 73 

Franz Kromp, dělník, č. 50 

Bruno Schittenhelm, skladník, č. 42 

 

Na kandidátku č. 2 /Svaz zemědělců/ 103 hlasů = 8 zástupců: 

Gustav Klaner, zemědělec, č. 8 

Johann Fitz, zemědělec, č. 32 

Johann Kimmel, zemědělec, č. 31 

Alfred Müller, zemědělec, č. 30 

Franz Schrott, zemědělec, č. 23 

Josef Schal, kovářský mistr, č. 4 

Franz Kühnel, zemědělec, č. 24 

Rudolf Kimmel, zemědělec, č. 21 

 

28. října došlo potom k volbě starosty. 

Starostou byl zvolen pan Alfred Müller, zástupcem starosty pan Emil Bernt, obecní radní 

pan Johann Kimmel a pan Franz Schrott. 

 

5. Obecní pokladník 

Pan Johann Fritz, zemědělec, č. 32 v Horní Moravici, vedl od roku 1923 pokladní knihu, 

byl prvním v obci, který účtoval pohyb peněz v podvojném účetnictví. Na začátku mu sice 

vyvstaly i nějaké obtíže, avšak potom se zapracoval a vedl účtování velmi svědomitě. 

Obecní zastupitelstvo i tento podzim vyslovilo přání, aby nadále zastával tento úřad. Proto-

že byl ale churavý, odmítl to, a na jeho místo byl na schůzi výboru 20. 10. 1931 jmenován 

obecním pokladníkem pan Johann Tscherner, rolník č. 14 v Horní Moravici. 
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6. Obecní knihovna 

Měla koncem tohoto roku 113 svazků a 17 čtenářů.  

 

7. Klimatické poměry 

6. května k večeru zuřila na našich polích velká bouřka s krupobitím, pole byla velmi po-

škozena odplavením půdy. Často se muselo dosít obilí a jetel, ztratilo se také mnoho umě-

lých hnojiv; louky a paseky s jetelem byly silně zanesené bahnem a pískem. Některé parce-

ly byly zničeny až ze 40 %. Tento den je u nás považován za zvláště kritický, protože před 

4 roky v tutéž noc, i skoro v tutéž hodinu, nás postihlo těžké neštěstí záplav. 24. a 26. září 

byl už první sníh. 

 

8. Pohyb obyvatelstva 

Zemřelo 6 osob, 3 muži a 3 ženy = 2,1 %. Nejstarší 84,5 let, nejmladší 1 měsíc. Průměrný 

věk 43 let. Narozeno 9 osob, sňatky 1. 

 

9. Nemoci 

1 záškrt, 1 spála 

 

10. Stavební činnost 

Dobrovolní hasiči z Horní Moravice postavili v tomto roce Steigerturm *20) pod vedením 

stavebního mistra Aloise Poppeho z Edersdorf (Edrovic). Také zemědělec Florián Schmied 

č. 34 znovu postavil se stejným stavitelem stodolu, která shořela úderem blesku. 

 

11. Dobové poměry 

Sklizeň tohoto roku byla pokládána za průměrnou, žita bylo méně než loni, oves byl dobrý, 

avšak utrpěl mnoho dlouhým vlhkem na podzim. U lnu byla totální neúroda. 1. utrpěl vel-

mi dřepčíky *21), a 2.byl potom úplně otráven. Bylo ho sice málo, avšak byl částečně zao-

rán, částečně vysekán a zapálen, jen velmi malá část byla sklizena. Tento rok byl považo-

ván za nejhorší rok pro len, co lidé pamatují. Tísnivá hospodářská situace byla ve srovnání  

 

*20) Steiger=1.důlní dozorce, 2. lezec, Turm=věž; podle vzpomínek pamětníků se jednalo o dřevěnou stavbu 

s věží na sušení hasičských hadic *21) Erdfloh, doslova půdní blecha, je německý název dřepčíka, brouka, 

jehož larvy i dospělci poškozují podzemní i nadzemní části rostlin a způsobují tak řídnutí porostu v důsledku 

odumírání rostlin 
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s předchozím rokem ještě daleko překonána. Znehodnocení zemědělských výrobků se zdá-

lo už bezmezné. Jatečný dobytek nižší kvality byl téměř neprodejný nebo za cenu, která se 

rovnala téměř darování. Dobré zboží se prodávalo za 3 Kč za kilogram živé váhy. Prase za 

8 Kč, telata za 4 Kč. V důsledku stále stoupající nezaměstnanosti bylo dokonce i máslo už 

neprodejné. Nedostatek peněz a zadluženost nabyly povážlivých forem. Všichni napjatě 

čekají na konec, aniž by bylo možno někde zpozorovat známku zlepšení. Na konci roku 

stálo žito 130 Kč, oves 100 Kč a ječmen 120 Kč. Cena lnu byla pro tento rok vyřazena, 

sotva by asi dosáhla té loňské. 

 

1932 

1. Obecní poplatky 

Z daně z nájemného se v tomto roce vybralo 50 % a z ostatních daní 57 % obecních po-

platků. 

 

2. Mlékárenství 

V důsledku velké hospodářské krize a špatných odbytových podmínek se sešlo několik 

mužů z okresu Rýmařov, hovořili o nutnosti lepšího zhodnocení mléka a založili v roce 

1931 mlékárnu. Pan mlékárenský inspektor Hans Urban pochází z Weigelsdorf (Vajglova) 

u Rýmařova, byl při zakládání velmi dobrým chápavým rádcem, avšak byl svou smrtí pří-

liš brzy vytržen ze svého těžkého úkolu, neboť zemřel ještě před stavbou. S ní se začalo už 

na jaře 1932 a vyšla cca na 1 milion Kč. Členové spolku museli upisovat podíly, a sice na 

krávu 200 korun a 5 korun vstupní poplatky. Z Horní Moravice bylo v době založení 7 

členů a před otevřením 9 členů. Prvním členem dozorčí rady v naší obci byl pan Johann 

Kimmel, zemědělec č. 31.  25. listopadu tohoto roku rachotil poprvé do mlékárny v Rýma-

řově vůz, naložený konvemi na mléko. Pan Rudolf Ihm, zemědělec č. 58 v Dolní Moravici, 

najmul tento povoz za částku 17 Kč na den. 

 

1 procento tuku se účtuje za 25 h, 1 kg másla stál pro členy 18 Kč, pro nečleny 20 Kč, sbí-

rané mléko 20 haléřů, podmáslí 25 haléřů. 

 

3. Pohyb obyvatelstva 

Zemřelo 6 osob; 5 mužů a 1 žena. Nejstarší osoba 70 let, nejmladší 10 měsíců, průměrný 

věk 53 let, narození 4. 
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4. Obecní knihovna 

V tomto roce bylo 127 svazků a 20 čtenářů. 

 

5. Nemoci 

2 osoby onemocněly dětskou obrnou; 1 ½ leté dítě a 21letý hoch, oba z Dolní Moravice 

 

6. Změna vlastnictví 

Majetek pana Johanna Fitze, hospodáře č. 32 v Horní Moravici, přešel na pana Erwina 

Schmida z Ferdinandstahl (Ferdinandova) a Elfriedu Austovou z Dolní Moravice.  

 

7. Vedení kroniky 

8. března odvolala smrt z našeho středu našeho kronikáře, pana Johanna Fitze, zemědělce 

v Horní Moravici č. 32. Po 30 let byl nepřetržitě členem obecního zastupitelstva, dále vy-

konával 8 let zodpovědnou práci obecního pokladníka a rovněž kronikářem byl až do dne, 

kdy mu smrt zavřela oči navždy. Dobrovolní hasiči naší obce mu u hrobu také vyslovili 

nejvřelejší dík za jeho 39letou nepřetržitou činnost a plnění povinností jako člena a velitele 

stříkačky. Obyvatelé naší obce na něj budou celá léta vzpomínat, protože se osvědčil jako 

velmi ochotný ke všem pracím. Dalším vedením kroniky pověřilo obecní zastupitelstvo na 

svém zasedání od toho dne pana Johanna Tschernera, zemědělce v Horní Moravici č. 14.  

 

8. Dobové poměry 

Počasí bylo tento rok velmi příznivé pro zemědělství, pršelo vždy v tu dobu, když to rostli-

ny potřebovaly. Sklizeň byla velmi bohatá, až na len, který ani tento rok nedosáhl nějaké 

velké délky; co ale bylo špatné, to byl odbyt našich výrobků. V naší vsi panoval velký pře-

bytek žita. To by bylo možno ve velkém množství vyvézt, ale ani tato cesta nebyla volná.  

 

Cenové poměry se na konci roku vyvinuly následovně:  

žito 80 Kč, ječmen 70 Kč, oves 56 Kč, seno 40 Kč, jetel 60 Kč a len drhnutý 480 Kč za 

100 kg. 

Nezaměstnanost ještě nabývá stále většího rozsahu. 

 

1933 

1. Obecní poplatky 

Vybírala se 72% obecní přirážka k přímým daním. 
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2. Pohyb obyvatelstva 

V naší obci zemřely v roce 1933 čtyři osoby, 1 muž a 3 ženy = 1,1 % obyvatel. Narozeno 

6. 

 

3. Obecní knihovna 

Na konci tohoto roku čítá knihovna 135 svazků. Nákup činil 8 svazků, počet čtenářů 30 a 

vypůjčených svazků 50. 

 

4. Obecní úřad 

Obecní úřady dostaly úkol, umístit v domě, kde se nachází jejich sídlo, česko – německou 

tabuli, velmi se zdráhaly, což ale nakonec nepomohlo, a byly přece nuceny to udělat. 

 

5. Povětrnostní poměry 

V zimě byla jen v prvních dvou měsících země pokryta sněhem. V měsících březen a du-

ben se projevil silný mráz, což mělo za následek, že země silně vyschla a po celý rok byl 

nedostatek vody. Jarní setí se mohlo provádět vždy jen odpoledne, protože dopoledne mrz-

lo. 27. března se poprvé vláčelo a 10. března se objevila první bouřka. 

Sklizeň sena byla alespoň trochu uspokojivá, stejně jako sklizeň obilí. Nevýhodou ale bylo, 

že ceny velmi silně klesly. Po sklizni bylo možno docílit následujících cen: 

Za 100 kg: žito 65 Kč, ječmen 70 Kč, oves 50 Kč, len 400 Kč. 

Pěstitelům lnu ale měla vláda poskytnout státní podporu, a sice za každý prodaný metrický 

cent máčeného lnu 40 Kč. Sklizeň brambor byla velmi malá, proto také vzrůst cen až na 40 

Kč za 100 kg na podzim. 

 

6. Vzdělávání 

19. června se konala přednáška německého kulturního svazu o zachování školství 

v jazykových oblastech, doplněná diapozitivy.  

 

7. Volby 

Na pokyn okresní knihovní rady se konala také volba rady obecní knihovny. Zvoleni byli: 

Franz Endler, zemědělec z Horní Moravice č. 3, Bruno Schittenhelm, skladník spolku 

Konzum v Horní Moravici č. 42 a Johann Tscherner, zemědělec v Horní Moravici č. 14. 

Posledně jmenovaný byl zároveň oběma ostatními pány jmenován knihovníkem, a tak se 
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11. června konalo převzetí knihovny od dřívějšího knihovníka Rudolfa Kimmela v Horní 

Moravici. 

 

8. Dobové poměry 

Poměry v hospodářstvích, jakož i v jiných podnicích se rok od roku zhoršovaly a u mno-

hých už je bankrot přede dveřmi, jestliže v brzké době nenastane zase zlepšení. Nezaměst-

nanost stále ještě roste. Ceny za zemědělské produkty jdou stále více dolů, výdaje, které 

zemědělec musí uhradit, zůstávají na stejné výši jako před 4 nebo 5 lety. Prasata dosáhla 

ceny za živou váhu 4,5 – 5 Kč, hovězí dobytek od 2 do 3,5 Kč. 

 

Nezaměstnaní dělníci dostávají od státu potravinové lístky, podle počtu dětí týdně 1 až 2 

lístky /1 lístek má hodnotu 10 Kč/, za které dostanou v obchodech potraviny. Někteří do-

stávají od státu přidělené také mléčné lístky a chléb. V našem státě je nyní doba, kdy se vše 

zastavilo, nejdou obchody, rolník má mnoho zboží na prodej, dělník nemá práci, tedy také 

žádné peníze, aby si něco koupil. Živnostník také nemá práci. Jedním slovem řečeno, ve 

všech podnicích nejsou peníze.  

 

1934 

1. Obecní poplatky 

činily v tomto roce 41 % přímých daní. 

 

 2. Změna vlastnictví 

Nemovitost hostince č. 46 a 47 v Horní Moravici manželů Franze a J. Schoberových získa-

li koupí manželé Rudolf a Erna Seidlovi ze Spillendorf (Oborné). Výměnek paní Marie 

Fitzové č. 20 v Horní Moravici přešel v důsledku úmrtí této na její oprávněné dědice, man-

žele Erwina a Elfriede Schmidovy, statkáře z č. 32 v Horní Moravici. Majetek paní Marie 

Schinzelové č. 36 v Horní Moravici přešel koupí na jejího syna Hermanna Schinzela. 

 

3. Požár 

V noci ze 7. na 8. listopadu t. r. v jednu hodinu vypukl ve stodole pana Josefa Klanera, 

statkáře č. 40 v Horní Moravici, oheň, což proměnilo v malou hromádku popela stodolu 

včetně polních plodin a strojů, které se v ní nacházely, mezi nimi i malou mlátičku 

s benzinovým motorem, dále ještě vůz a polní nářadí. Oheň se rozšířil ještě dále až na hos-

podářskou budovu, kde se obětí plamenů stala i celá střecha s veškerými zásobami sena a 
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obilí, a je možno děkovat jen rychle zasahujícím hasičským sborům, že nelehl popelem 

výměnek č. 70. Na požářišti pracovaly následující hasičské sbory: Horní Moravice se 2 

stříkačkami, Dolní Moravice 2 stříkačky, Nová Ves s jednou stříkačkou a Rýmařov s au-

tomobilovou stříkačkou. Dostavilo se také oddělení samaritánů z Rýmařova se svým zá-

chranným vozem. 

                                                                                     

Ještě hrůznější obraz byl oheň, který vypukl o 6. hodině ranní 10. prosince 1934 v lámárně 

lnu pana Johanna Schaffera v Dolní Moravici. Když už skončila pracovní přestávka a děl-

nice chtěly zase začít s prací, vypukl náhle v jedné sušící komoře oheň, který se tak rychle 

rozšířil, že dělnice, v počtu asi 20, sotva stačily uprchnout ven. 

 

 Řada z nich vyvázla s těžkými popáleninami.  Sedm žen bylo už na půdě, když slyšely 

vyděšený křik zdola. Bohužel nebylo už možné odejít po schodech, měly už jen jedno vý-

chodisko, na čelní straně směrem k vesnici malé okno, kde čtyři ženy skočily dolů /5 až 6 

m hluboko/, poslední ale dopadla dolů už jako hořící pochodeň. To byla Elisabeth Riede-

lová z Nové Vsi, kterou potom její spolupracovnice dopravily zcela nahou do vesnice, tam 

ji obvázali samaritáni a později ji spolu s ostatními lehčeji zraněnými převezli rýmařov-

ským záchranným vozem do nemocnice, kde už večer podlehla svým zraněním. Ostatní tři 

ženy, které ještě byly na půdě, mohly být vyproštěny až po vyhasnutí ohně jako zuhelnatě-

lé mrtvoly. Jako poznávací znamení těch 3 osob byly použity náušnice a z toho vyplynulo 

následující: 

Klothilde Jilgová z Dolní Moravice č. 43, 35 let, svobodná a matka 3 dětí, Theresia Hein-

zová z Nové Vsi, 66 let, vdova, Olga Knappová z Nové Vsi, 39 let, vdaná a matka 5 nezle-

tilých dětí; byla sestrou Elsy Riedelové /viz nahoře/. Elsa Riedelová se teprve na podzim 

vdala a byla matkou jednoho dítěte. 

 

Údržbář strojů a 6 jiných žen byli také dovezeni do nemocnice, ale po delší době se opět 

vrátili zdraví. Na požářišti působily následující sbory: 

Dolní Moravice s jednou stříkačkou a Horní Moravice s jednou stříkačkou. To neštěstí 

ohlásil hned druhý den na to německý rozhlas celému světu, tady ve vsi zůstane tento den 

ještě po mnoho let v paměti. 
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4. Jízda po osení *22)  

Naši mladíci z Horní a Dolní Moravice uspořádali letos jízdu po osení. O Velikonoční 

pondělí se všichni jezdci shromáždili u fary, přijali tam po krátkém proslovu kněžské po-

žehnání a kříž, který jeden jezdec při jízdě rodnými lány nesl před vyšňořenou skupinou. 

Průvod se pohyboval po silnici až k lámárně lnu, po silnici Seifenstrase *23) do vesnice, 

potom až na Harrachsdorfer Höhe (Harrachovské návrší) a v širokém oblouku do Horní 

Moravice. Tam ho očekávala kapela na bohatě ozdobeném voze a doprovázela ho naší 

vesnicí, ve které panoval slavnostní ruch. U pomníku padlým se jízdní průvod zastavil a 

starosta pan Alfred Müller z Horní Moravice, který se jízdy osobně také zúčastnil, měl 

krátkou řeč. Prostý věnec byl položen na stupních pomníku a hudba pozdravila mrtvé ka-

marády a syny vlasti krásnou písní / Ich hat einen Kameraden/. *24) U fary jezdci zase pře-

dali kříž a prostá slavnost, které se zúčastnilo 40 jezdců, skončila.  

5. Vodovod na hřbitově 

Výměnkář Johann Schinzel z Horní Moravice č. 60 věnoval 5000,-Kč na hřbitovní vodo-

vod. Proutkař Oppitz z Bruntálu, ale zjistil, že ani na hřbitově, ani v blízkosti se nevyskytu-

je dost vody; proto bylo položeno vedení z Vesnického potoka, které je poháněno elektric-

kým čerpadlem. Toto zařízení vybudoval rýmařovský podnikatel Mück.  

6. O škole 

30. 6. 1934 odešel řídící učitel Josef Göttinger do výslužby a přesídlil do Gilschwitz bei 

Troppau (Kylešovic u Opavy). Kvůli krvácení do plic nemohl již od Vánoc vyučovat, pro-

to se také nekonala plánovaná oslava na rozloučenou, neboť by ho byla příliš rozrušila a 

jeho slabému zdraví jen uškodila. Řídící učitel Josef Göttinger působil na škole v Dolní 

Moravici od roku 1893 do 1901 jako učitel a od roku 1923 do 1934 jako řídící učitel 

k úplné spokojenosti všech obyvatel, a byl také pokladníkem zdejší záložny Raiffeisen.  

 

*22) Saatreiten. Je to lidový obyčej, dodržovaný především v pohraničí, osídleném německým obyvatelstvem. 

Je spojený s křesťanskými svátky Velikonoc nebo letnic. Objížďky polí mají asi původ již v pohanských 

obřadech pro zajištění bohaté úrody. Má obdobu v mnoha evropských regionech, viz na Moravě např. jízda 

králů; *23) nepodařilo se přesně zjistit, o jakou silnici se jedná; název může mít souvislost s německým slovem 

„Seifen“, tj. rýžování, a tudíž s těžbou rud v okolí, nebo se jedná o překlep, má být Seitenstra3e, a pak by 

byla pojmenována podle označení místní části „Kleine Seite“, tj. Malá strana; *24) Měl jsem kamaráda 
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7. O obci 

V prostoru naší obce se nachází velmi mnoho veřejných a obecních pozemků. Což u jed-

notlivých majitelů často zavdávalo příčinu ke sporům, protože se nevědělo, co je to za po-

zemky. Z toho důvodu se obecní zastupitelstvo rozhodlo, provést rozdělení na soukromé, 

obecní a veřejné pozemky. Vyměřením byl pověřen geometr pan Tannhäuser z Dolní Mo-

ravice. Po dokončení vyměřování zhotovil plány, v nichž se přesně zorientuje každý laik. 

Geometrovi byla zaplacena částka 1500 Kč, za ostatní pomocné pracovníky /včetně umís-

tění hraničního kamene/ dosáhla částka 215 Kč.  

8. Národní hospodářství 

Hospodářská krize *25) trvala dále, počet nezaměstnaných byl velký. Stát je podporoval 

potravinami, mlékem, chlebem a cukrem. Nesčetní žebráci přicházeli do domů. Všelijací 

podomní obchodníci nabízeli k prodeji zboží: mýdlo, tkaničky do bot, vánoční přání, po-

hlednice, pepř, kakao atd. Stát zřídil Obilní společnost /monopol na obilí/ a reguloval ceny 

obilí, aby také rolník dostal za svou práci spravedlivou mzdu, na kterou má jako součást 

národa přece nárok. Od nynějška smí rolník své přebytečné obilí prodat jen této společnos-

ti, totiž v okrese určitým komisařům, kteří byli jmenováni Obilní společností. V našem 

okrese je obilním komisařem skladové družstvo.  

V srpnu se v Rýmařově dosahovalo následujících cen: žito 119,50 Kč, pivovarnický ječ-

men 119,50, krmný ječmen a oves 110 Kč za metrický cent. Od 1. září do 30. června se 

připlácelo za jeden měsíc u žita 1,50 Kč, u ovsa 1,20 Kč a u ječmene 1,50 Kč. Také letos 

opět stát schválil subvence pěstitelům lnu 40 Kč za metrický cent.  

9. Počasí 

Květen byl zpočátku velmi krásný, dokonce ledoví muži byli opravdu mírní. Potom ale 

přišly těžké mrazy, které trvaly až do 17. června a způsobily jetelovým porostům velké 

škody. Proto byla sklizeň sena velmi malá, sklizeň obilí a brambor byla dobrá. Listopad a 

prosinec byly opravdu teplé, takže by se mohlo myslet, že už do kraje zase přišlo jaro. Vá-

noce byly beze sněhu. 

 

*25) v textu je jen Wirtschaft, tedy hospodářství, ale evidentně se mluví o hospodářské krizi    
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10. Pohyb obyvatelstva 

Zemřelo 5 osob, 3 muži a 2 ženy = 1,8%  .Nejstarší osoba 77 let, nejmladší 1 den. Průměr-

ný věk 39,5 let, narozeno  8. 

 

1935 

1. Obecní poplatky 

Obec Horní Moravice  vybírala v tomto roce 47 % přirážku.  

 

2. Volby do Poslanecké sněmovny a Senátu 

19. května t. r. se konaly za obrovské volební propagandy jednotlivých stran volby poslan-

ců  a senátorů. Do Poslanecké sněmovny bylo odevzdáno 162 platných hlasů, mezi jednot-

livé strany se hlasy dělí takto: 

Č. 3      Československé *26)                  1 hlas 

Č. 6          Německá sociálně-demokratická dělnická strana                              37 hlasů 

Č. 8         Německý svaz zemědělců                                                                        70 hlasů 

Č. 9        Německá křesťansko-sociální  strana lidová                                             6 hlasů 

Č. 11      Sudetoněmecký volební blok                                                                   10 hlasů 

Č. 12      Sudetoněmecká strana/Konr. Henlein/                                                  38 hlasů 

*26) ( PPC: zřejmě Česká strana národně- sociální , předseda V.Klofáč)                                                                                                                

Pro volbu do Senátu bylo odevzdáno 143 platných hlasů. Na jednotlivé strany připadl ná-

sledující počet hlasů: 

Č. 3         Československé strany /Kloflas/ *27)                                                              1 hlas   

Č. 6         Německá sociálně-demokratická dělnická strana                              37 hlasů 

Č. 8         Německý svaz zemědělců                                                                         60 hlasů 
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Č. 9        Německá křesťansko-sociální  strana lidová                                             8 hlasů 

Č. 11      Sudetoněmecký volební blok                                                                      8 hlasů 

Č. 12      Sudetoněmecká strana/Konr. Henlein/                                                  29 hlasů 

*27) (PPC: Česká strana národně-sociální, ve jméně předsedy chyba)                                                                                    

 

3. Volby do zemského a okresního zastupitelstva 

26. května t. r. se konaly volby do zemského a okresního zastupitelstva. Veškeré budovy, 

které byly při silnici, byly ověšeny volebními plakáty. V mnoha rodinách došlo k velkým 

neshodám mezi rodiči a dětmi, jaké straně se má odevzdat hlas. Mladší voliči projevovali 

velký zájem o novou, právě založenou stranu /Sudetoněmecká strana Konrád Henlein/. 

Starší voliči se snažili vybrat si mezi dosud existujícími stranami, podle své profesní pří-

slušnosti. 

Pro volby do okresního zastupitelstva bylo odevzdáno 152 platných hlasů, na jednotlivé 

strany připadlo: 

Č. 6          Německá sociálně-demokratická dělnická strana                              32 hlasů 

Č. 8         Německý svaz zemědělců                                                                        65 hlasů 

Č. 9        Německá křesťansko-sociální  strana lidová                                             6 hlasů 

Č. 20      Sudetoněmecká strana/Konrád  Henlein/                                                49 hlasů 

Č. 21      Sudetoněmecký stavovský svaz, obchod, živnost                                     0 hlasů     

Pro volbu do zemského zastupitelstva nebyly odevzdány žádné hlasy. 

 

4. Sčítání ovocných stromů 

V tomto roce bylo na výzvu okresního úřadu provedeno sčítání ovocných stromů. Výsle-

dek byl následující: jabloně 279 kusů, hrušky 139 kusů, třešně 193 kusů, višně 34 kusů, 

švestky 9 kusů, blumy 124 kusů, keře rybízu 15 kusů, angreštu 23 kusů. 
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5. Národní hospodářství 

Hospodářská krize trvala i nadále. Počet nezaměstnaných ještě neklesal. Rolníci museli 

kvůli nedostatku obilí oznámit, kolik obilí vypěstovali a měli k prodeji. Dostávají obilní 

knížky. Bez takové knížky nesmí nikdo nechat mlet nebo nabízet k prodeji.  Obilí se smí 

prodávat jen komisaři státní Obilní společnosti. Základní ceny činily v měsíci srpnu za 

metrický cent ječmene 120 Kč, žita 120 Kč a ovsa 110 Kč. Každý zemědělec, který prodal 

více než 20 tun obilí, musel vzít zpět 10 % z prodejní ceny starého ovsa. K základním ce-

nám přibyly potom ještě měsíční přirážky, podle toho, ve kterém měsíci se dodávalo. 

6.  Pohyb obyvatelstva 

Zemřely 4 osoby, 1 muž, 3 ženy = 1,5 %. Nejstarší osobě bylo 84 let, nejmladší 73,5 let. 

Průměrný věk činil 48 let. Narozeno 7. 

7. Zavedení elektrické energie 

Několik mužů z obce se spojilo pod vedením pana přednosty Alfreda Müllera a jednali o 

výstavbě se Středomoravskou elektrickou společností, rovněž uzavřeli dohodu 

s Elektrickým družstvem Engelsberg(Andělská Hora). Obec Horní Moravice si postaví na 

vlastní náklady místní síť a transformátorovou stanici a družstvo Andělská Hora postaví 

vedení vysokého napětí a bude dodávat proud až k transformátoru, měřeno na nízkém na-

pětí s 1,4 kW. Na základě tohoto závěru se už tento podzim začalo s některými přípravný-

mi pracemi /kácení stožárů, hrubá stavba transformátorové stanice, nákup měděného drá-

tu/, aby to potom, následujícího roku šlo rychleji. 

8. Změna majitelů 

Nemovitost hostince č. 46 a 71 v Horní Moravici manželů Rudolfa a Anny Seidelových 

přešla koupí na manžele Heinricha a Idu Köhlerovy, holiče. Franz Kromp, obchodník, pře-

vzal po smrti svého otce Roberta Krompa obchod č. 50 a vedl v tomto domě dále hokynář-

ství. 

1936 

1. Obecní poplatky 

Dosáhly v tomto roce výše 52 % přímých daní. 
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2. Pocta starousedlým sedlákům 

V tomto roce se v měsíci srpnu konala v Rýmařově dožínková slavnost. Na této slavnosti 

byly velmi krásné alegorické vozy se všemi stádii práce, jak je zemědělec vykonává na 

poli i ve stodole. Zvlášť velký dojem na obyvatelstvo udělala velká skupina lidí, kteří krá-

čeli v čele slavnostního průvodu; byli to ti zemědělci, kde tentýž rod, i když převodem na 

ženské potomky, na statku hospodaří již 100 nebo 200 let. V naší obci je to 7 zemědělců, 

kterým připadla tato pocta, a sice následující pánové:  

Josef Kimmel, č. 2 od roku 1670 /přes 200 let/ 

Franz Schinzel, č. 16 od 1712 /přes 200 let/ 

Rudolf Kimmel, č. 21 od 1776 /přes 100 let/ 

Florian Schmid, č. 34 od 1778 /přes 100 let/ 

Franz Schrott, č. 23 od 1800 /přes 100 let/ 

Eduard Tögel, č. 44 od 1820 /přes 100 let/ 

Hermann Schinzel, č. 36 od 1832 /přes 100 let/ 

Tito pánové obdrželi při poctě čestný štít, a sice 200letí dubový, 100letí lipový. Dále dosta-

li ještě listinu, a zase 200letí v hnědé barvě, 100letí v zelené barvě. Sbírku na tuto poctu 

provedl Johann Tscherner, zemědělec č. 14. 

3. Hasičská slavnost 

14. června t. r. slavili dobrovolní hasiči z Horní Moravice 45. výročí svého založení pod 

vedením velitele kamaráda Aloise Treutlera, zemědělce č. 15, a předsedy zábavního výbo-

ru kamaráda Johanna Tschernera, zemědělce č. 14. 

Byla to úplně první slavnost, kterou uspořádali naši dobrovolní hasiči, a vůbec veškeré jiné 

spolky, jen v naší samotné malé obci. Díky našemu pánubohu přivítalo naši oslavu již od 

časného rána toho svátečního dne výjimečně příznivé počasí, dále náležel nejvroucnější dík 

našim statečným hasičským kamarádům, kteří svou prací přispěli ke zkrášlení oslavy. V 5 

hodin ráno troubili trubači našich hasičů budíček. V půl osmé ráno se shromáždili všichni 

hasiči u hasičské zbrojnice a pochodovali pak s kapelou do kostela v Dolní Moravici. Tam 

sloužil mši kněz Bruno Esch. Na cestě domů se celý zástup zastavil u pomníku padlých, 
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kde byla uctěna památka kamarádů padlých ve válce. Pan předseda Alfred Müller pronesl 

na tomto místě vzpomínkovou řeč a hudba zahrála píseň „Ich hat einen Kameraden“ (“Měl 

jsem kamaráda“). V 1 hodinu odpoledne se na hospodářských budovách pana Josefa Kim-

mela č. 2 konalo ukázkové cvičení, jehož se zúčastnili také hasiči Dolní Moravice. O půl 

druhé odpoledne postupoval dlouhý slavnostní průvod, vedený čestným velitelem našich 

dobrovolných hasičů kamarádem Franzem Schrottem č. 23, od dědičné rychty Matzner č. 1 

směrem ven na louku kamaráda Hermanna Schinzela č. 36. Tam také byla lidová slavnost 

s různými povyraženími. Večer v 8 hodin se konal slavnostní věneček v sále pana Ernsta 

Eschiga. 

4. Zavedení elektrického osvětlení 

V letních měsících se začalo se zaváděním elektrické energie. Domovní instalace byla 

z větší části zhotovena v zimních měsících. Zimní stranu (severní), ohraničenou tokem 

Vesnického potoka, vybudoval elektrotechnik pan Otto – Ludwig Raase, naproti tomu letní 

stranu (jižní) instalovala elektrárna Rýmařov, zastoupená panem Ing. Sigmundem. Výstav-

bu místní sítě a vysokého napětí, jakož i namontování transformátoru, zajistil Otto – Lud-

wig Raase. Pomocné práce, co se týká povozů, poskytla obec. Transformátorovou stanici 

postavil pan stavební mistr Josef Starker, Rýmařov. Transformátor včetně zařízení byl za-

koupen od firmy Siemens v Praze.  

V tomto roce se na místní síť připojilo 44 odběratelů a odebírali světelný proud, 12 země-

dělců a 2 kováři si nechali zřídit připojení na motorový proud a pořídili si motory. Tři ze-

mědělci od nás mlátili s mlátičkou z Dolní Moravice, poháněnou naším proudem.  

Po dokončení všech prací došlo k tomu, že jsme večer 23. července v našich domech spat-

řili první elektrické světlo. Na žádost obecního zastupitelstva byl potom vytvořen Osvětlo-

vací výbor. Tři pánové, předseda Alfréd Müller č. 30, Otto Aust č. 28., Franz Hofmann, 

tovární dělník č. 73, byli zvoleni z obecního zastupitelstva, a dále pánové Alois Treutler, 

zemědělec č. 15, Hermann Schinzel, zemědělec č.36, Joh. Tscherner, zemědělec č. 14, byli 

zvoleni na schůzi odběratelů elektrické energie. Těchto šest pánů zvolilo mezi sebou před-

sedu Alfréda Müllera a jednatele Johanna Tschernera. 

5. Těžká nehoda 

27. září t. r. jel pan kovářský mistr Rudolf Pradel č. 45 se svou ženou Annou a svým šesti-

letým synáčkem Rudim na cizí motorce ke strýci Seidlovi do Rýmařova na posvícení. Po 
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páté hodině zmíněného dne se vydali na zpáteční cestu. Jak chtěli vyjet od Harrachova 

nahoru směrem na Moravici, srazili se dosud nevyjasněným způsobem s panem Adolfem 

Christem, dělníkem z Dolní Moravice, který na kole sjížděl z kopce dolů, tak neuvěřitel-

ným způsobem, že pan Christ stejně jako paní Pradelová byli na místě mrtví. Pana Rudolfa 

Pradela a syna převezli do nemocnice do Rýmařova, kde pan Pradel také už 2 hodiny nato 

podlehl svým zraněním. Jen syn vyvázl s lehkými odřeninami hlavy. Tato nehoda vyvolala 

v naší obci velký rozruch, neboť pan Pradel byl zdatným kovářským mistrem. Jeho šatstvo 

a veškeré zařízení bylo 25. října veřejně vydraženo. Zařízení kovárny převzal pan kovářský 

mistr Hugo Kühnel. 

6. Změna vlastníka 

Krátce před svou smrtí koupil kovář Pradel se svou ženou od paní Emmy Frankové dům č. 

45 včetně kovářské dílny a stodoly. V důsledku nehody rodiny Pradel, protože syn byl ještě 

příliš malý a vzali si ho do péče příbuzní v Heizendorf (Hynčicích), byla shora jmenovaná 

nemovitost v pozůstalostním řízení prodána kováři Hugo Kühnelovi z Dolního Václavova. 

Pan Hubert Kimmel se svou ženou Theresií z Horního Václavova koupili hospodářství č. 

24 od Franze Kühnela. Pan Kühnel se uchýlil se svou ženou na výměnek č. 54. 

Franz Endler si vzal za ženu dceru českého rolníka z Treublitz (Troubelic) a převzal maje-

tek č.3 od svých rodičů Franze a Amalie Endlerových. 

Pan Johann Weiser, truhlář, koupil se svou ženou Annou od pana Sedlaczeka z Nové Vsi 

domek č. 12, který tento zdědil po paní Anně Sedlaczekové. 

Pan Karl Ludwig, tovární dělník, koupil se svojí ženou Johannou domek č. 26 od své tety 

Johanny Berntové. 

7. Počasí 

Rok 1936 byl neobvyklý, neboť po celou zimu skoro nebyl sníh. Jinak nic než stále mlha. 

Teplota byla stále přes 0 °C. Rolníci nemohli přes zimu ani hnojit a vozit dřevo na saních. 

Jaká zima, takové bylo i léto. Celé léto pršelo, narostlo sice velmi mnoho krmiva, ale vše 

včetně obilí mělo nižší kvalitu. Na podzim se vyskytla myší pohroma, proto byla velmi 

špatná sklizeň obilí. Mnoho zemědělců nemohlo prodat vůbec žádné obilí, ostatní jen vel-

mi málo. Při sklizni brambor bylo velmi mnoho poškozených hlíz, které potom hnily ve 

sklepě.  
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8. Hospodářské poměry 

Počet nezaměstnaných v obci poněkud klesl. Nezaměstnaní dostávali stále ještě potravino-

vé lístky po 10 Kč, dále také chléb, tuk a cukr. Obilní společnost také opět řídila pohyb 

obilí, v Rýmařově byly následující základní ceny: pšenice 158 Kč, žito 119,50 Kč, oves 

110,50 Kč, ječmen 11,50 Kč, k těmto základním cenám přibyly potom měsíční příplatky, a 

sice u pšenice: září až prosinec za měsíc 50 haléřů, leden až červen 2 Kč. U žita byly stejné 

jako u pšenice. Ječmen: září až prosinec 50 haléřů, leden až únor 1,50 Kč. Oves: září, říjen 

50 haléřů, listopad, prosinec 1 Kč, leden až červenec 1,50 Kč. Ze všech těchto cen se str-

hávaly následující částky na vytvoření rezervního fondu: u pšenice za metrický cent 18 Kč, 

u žita 8 korun, u ječmene 11 Kč, u ovsa 8 Kč. Sklizeň lnu byla jakž takž dobrá, bylo dosa-

ženo následující ceny: za metrický cent máčeného surového lnu až 145 Kč, v celé obci se 

len prodával jako surový len. Lnářský svaz z Prahy opět schválil pro sklizeň 1936 subven-

ce 40 Kč do 2 hektarů pěstební plochy. Od 2 do 5 hektarů plochy 30 Kč za metrický cent 

máčeného surového lnu při výnosu 24 q z hektaru. 

9. Pohyb obyvatelstva 

Zemřelo 6 osob, 3 muži, 3 ženy = 2,1 %. Nejstarší osoba 84 let, nejmladší 1 den, narozeno 

5. 

1937 

1. Obecní poplatky 

Činily v tomto roce 47 % přímých daní. Je to za celá léta v tomto roce jedna z nejnižších 

sazeb, která byla vybírána jako přirážky k daním. Obyvatelé obce museli platit následující   

daně, z nichž se počítá obecní přirážka:  

Všeobecná živnostenská daň                                 splatná                           176,60 Kč 

                                                                              ideální                           1,25 Kč 

Daň z lesních pozemků                                                                              45,55 Kč 

Daň z ostatních pozemků                                                                       1498,90 Kč 

Domovní daň                                                                                             715 Kč 

Daň z nájemného                                                                                          700,60 Kč 
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Dohromady                                                                                                  3137,90 Kč 

Obec měla proto následující příjem z daní: 47 % z 3137,90, to je 1474,81 Kč. Z toho je 

možno vidět, že správa obce hospodaří velmi úsporně, aby v této nuzné době na obyvatele 

obce nenakládala velké břemeno. V sousedních obcích platí plátci daní přes 150 % obec-

ních přirážek. 

2. Hospodářství 

Nyní nastalo zlepšení, v létě jsme v naší vesnici neměli už žádné nezaměstnané. Část na-

šich dělníků chodí do Dolní Moravice do řetězárny /kolonie u Malé Morávky/ a tam se 

pracovalo velmi intenzivně, hlavně pro vojenské dodávky. 

3. Zemědělství 

Sklizeň žita byla velmi malá, na jaře byla část zaorána a druhá část, která nebyla zaorána, 

nám mnoho nevynesla, ani slámy ani zrna, neboť se během léta projevily také myši a ško-

dy způsobené suchem. Oves a ječmen byly dobré, přirozeně vytrvalými dešti při sklizni 

byly obě plodiny těžce poškozeny. Sena byl dostatek, hodně vynesla zvláště druhá senoseč. 

Sklizeň lnu dala krásné, dobré výnosy vlákna i semen. Jednotliví zemědělci vyprodukovali 

až 85 metrických centů surového lnu. Ceny dosáhly až 178 Kč za metrický cent surového 

lnu, pokud se prodal ještě před Vánocemi. Ti zemědělci, kteří prodávali len teprve v zimě 

roku 1938, docílili jenom ceny 120 Kč. Letošní sklizeň lnu našich pěstitelů byla z větší 

části zpracována v nově postavené 

tírně lnu v Nové Vsi, vlastníci Franz Sedlaczek a Richard König. V tomto závodě se na-

chází také třasací systém na koudel. Hrozí, že i u nás vypukne slintavka a kulhavka, která 

byla do Německa zavlečena z Francie. 

4. Elektrické světlo 

Zavedení elektrického světla, které bylo provedeno v roce 1936, se už velmi dobře zhodno-

tilo. Neboť teď také chápeme, že jsme zvolili správnou cestu s připojením na německé 

Elektrické družstvo Andělská Hora. Stali jsme se tam členem /obec/ a upsali jsme podíl 

100 Kč. Družstvo nám postavilo vedení vysokého napětí až k transformátoru. Místní síť a 

transformátorová stanice jsou vlastnictvím obce Horní Moravice. Družstvu platíme za kWh 

1,40 Kč a 3 % daň z obratu, podle stavu počítadla v trafostanici. Obec prodává elektrický 

proud spotřebitelům: světlo po 3 Kč za kWh, motorový proud po 2 Kč. Při těchto prodej-
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ních cenách dostane obec úrokovou bonifikaci ve výši 1200 Kč za prostavěný kapitál; 

kromě toho ukládá Osvětlovací výbor ještě rezervy na eventuální opravy a další výstavbu. 

V důsledku dobré roční spotřeby proudu, asi 4000 kWh, jsme koncem roku mohli přikročit 

ke zlevnění proudu. Za rok 1938 se vybírají následující ceny proudu: u světla prvních 20 

kWh, které odběratel spotřebuje za rok, stojí 1 kWh 3 Kč, od 20 do 50 kWh 2,60 Kč a od 

50 kWh nahoru je 1 kWh 2,50 Kč. U motorového proudu stojí prvních 100 kWh 2 Kč za 1 

kWh a nad 100 kWh 1,6 Kč.  Při výstavbě postavila obec každému odběrateli vedení až 

k domu, jen u motorových přípojek platí účastník obci paušální částku 114 Kč. 

Celé osvětlení stojí obec částku 45 000 Kč. Podle předběžného rozpočtu by připojení na 

českou Středomoravskou elektrickou společnost stálo 75 000 Kč, a ještě by byli na každou 

práci využíváni čeští dělníci, čemuž se stavební komise vyhnula i z národních ohledů. 

Zemědělci se teď už všichni přeorientovali na elektromotory. Pořizuje se také hodně roz-

hlasových přijímačů, v obci se nachází asi 14 aparátů. 

5. O církvi 

Ve Velké Štáhli s Malou Štáhlí, které dosud patřily do farnosti Dolní Moravice, byla výno-

sem Ministerstva školství a kultury v Praze z 28. května 1937 č.17.786/33 zřízena vlastní 

farnost. Tím dosáhli obyvatelé Velké Štáhle po 300letém zápasu svého cíle a osamostatnili 

se. 

6. Změna vlastnictví 

Alfred Klaner, syn Gustava Klanera, zemědělce č. 8, se oženil s Annou Schrottovou, dce-

rou Vinzenze  Schrota, dělníka na pile z Dürrseifen (Suché Rudné) a převzal otcovský ma-

jetek č. 8 v naší obci. Karl Schinzel, tkadlec hedvábí, převzal po smrti svého otce Aloise 

Schinzela dům č. 9. Obec Horní Moravice koupila kovářskou dílnu č. 72, vybudovanou 

kovářským konsorciem, kupní cena 12 000 Kč.  

Alfred Weeder, truhlář, postavil s pomocí svého otce Engelbrechta, bývalého pekaře a ob-

chodníka v Dolní Moravici, zcela nový dům naproti hasičárně *28), má č. 51 starého domu 

Franze Linka. 

 

*28) V textu výraz Spritzenschopfen, Spritze=stříkačka, Schopfen by mohl být hovorový výraz pro Schuppen 

=kolna, kůlna,dřevník, tedy asi dřevěná stavba na stříkačky 
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7. Zemědělské ceny 

Obilí má ještě monopolní ceny, žito 100 kg 133 Kč, oves 114 Kč, ječmen 116 Kč. Hovězí 

dobytek podle kvality 3 až 4,50 Kč za kg živé váhy. Ceny prasat během roku velmi kolísa-

ly od 7 Kč až do 9,60 Kč za 1 kg jateční váhy ve výjimečně příznivém případě. Nejčastější 

cena 7,50 Kč. Ceny selat až 300 korun za pár.  

8. Úmrtí 

V prosinci tohoto roku zemřel bývalý starosta Gustav Klaner. Byl po 8 let starostou a až do 

své smrti členem obecního zastupitelstva a členem výboru Církevního sdružení Dolní Mo-

ravice. *29)  

9. Pohyb obyvatelstva 

Zemřelo 6 spoluobčanů, 4 muži, 2 ženy. Průměrný věk 37,5 let, nejstarší osobě bylo 83,5 

let, nejmladší 8 dní. 

10. Spolek Synové vlasti 

Většina všech frontových vojáků, asi 50 mužů, se spojila a vytvořila spolek Synové vlasti. 

Každý z nich nosil klobouk /šedý/ se zelenou stuhou a kamzičí štětkou.  

 

1938 

1. Obecní poplatky 

Tyto činily 68 % přímých daní. 

2. Polární záře 

8. 1. t. r. v době od 20 do 23 hodin byly na obloze směrem na sever až západ zpozorovány 

velké světelné efekty. Zpočátku byla vyslovena domněnka, že se jedná o velký požár. Po 

delším pozorování jsme poznali, že se zde jedná o přírodní úkaz, o polární záři, což nebylo 

vidět už celá desetiletí. 

 

*29) viz pozn. na str.26 výbor církevního sdružení 
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3. Začlenění strany 

22. března t r. vydal říšský předseda Svazu zemědělců Gustav Hacker následující nařízení: 

strana Svaz zemědělců se úplně začleňuje do Sudetoněmecké strany. Tato tím převezme 

všechna aktiva a pasiva v místním, okresním, krajském a říšském vedení strany Svazu ze-

mědělců. 

Tatáž opatření přijaly také německá Křesťansko-sociální lidová strana a německá Živnos-

tenská strana. Tímto dnem tak přestal existovat dlouholetý stranický boj. Jako druhá ně-

mecká strana zůstala zachována už jen Sociálně-demokratická německá dělnická strana, 

která se nezačlenila do Sudetoněmecké strany. V důsledku připojení Východní marky (   

Rakousko)  k Velkoněmecké říši 12. 3.1938 přestoupili také mnozí členové ze Sociálně-

demokratické dělnické strany do Sudetoněmecké strany. 

4. Jízda po osení 

O Velikonocích uspořádali rolníci a mladí rolníci z obou obcí Jízdu po osení. V čele jel 

Schenkenbach z Dolní Moravice, který současně nesl kříž a pronesl řeč. U pomníku pad-

lých byli uctěni mrtví kamarádi. Jezdci vyjeli v Dolní Moravici u sedláka Zwienera polní 

cestou a podél hraniční cesty až do Horní Moravice, a tam u sedláka Alfreda Müllera do 

vesnice. Ve vesnici na ně čekala hudba a doprovodila je dolů až ke kostelu. 

5. Májová slavnost 

1. května se v Rýmařově konala mohutná manifestace SdP (Sudetoněmecké strany). Zú-

častnilo se jí okolo 15 000 lidí a vyjádřili právo na sebeurčení Sudetoněmecké strany. *30) 

Z Horní a Dolní Moravice připochodoval také velký průvod 300 osob s vlajkami a hudbou. 

Nahoře u Edrovic se vytvořil slavnostní průvod, který pochodoval přes náměstí na hřiště. 

Tam pronesl projev krajský vedoucí Franz Nitsch, Wollendorf (Vlachov u Lukavice). Na 

všech stranách stáli čeští strážníci, aby udrželi národ v podrobení. 

 

 

 

*30) Tak je to v kronice, logické by bylo hovořit o právu na sebeurčení sudetských Němců 
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6. Česká částečná mobilizace 

Sudetoněmecká strana vymohla, že konečně byly vypsány obecní volby. Česká vláda chtě-

la německé voliče zastrašit, aby se nehlásili k SdP, několik německých kamarádů bylo po-

voláno a řada vsí byla obsazena českým vojskem. Obce Horní a Dolní Moravice byly také 

od 23. do 26. května obsazeny motorizovanými oddíly. Místní vedoucí SdP Hermann 

Schinzel byl zatčen, protože Češi tvrdili, že prý volal „Heil Hitler“, a byl převezen ke kraj-

skému soudu Olomouc a tam po 8 dní týrán. Po zásahu poslance SdP Körnera z Rýmařova 

se podařilo dostat ho po této době opět na svobodu. Po několika dnech Češi zase odtáhli a 

ve vesnici bylo opět klidněji. 

7. Obecní volby 

Po řadě prodlužování volebního období obecních funkcionářů museli Češi projevit ochotu, 

provést obecní volby. Byl stanoven 29. květen. V obci Horní Moravice byly podány 2 kan-

didátní listiny. Sudetoněmecká strana a Sociální demokraté. Sudetoněmecká strana obdrže-

la 149 hlasů s 11 zastupiteli, Sociální demokraté 15 hlasů a 1 zastupitele.  

Za SdP: 

1. Johann Tscherner,   č. 14        rolník 

2. Franz Endler sen.,  č. 55       výměnkář 

3. Johann Schinzel,  č. 17      tovární dělník 

4. Alfred Müller,  č. 30      rolník 

5. Franz Kromp,  č. 50      obchodník 

6. Hermann Schinzel,  č. 36      rolník 

7. Franz Hofmann,  č. 73      tovární dělník 

8. Alois Treutler,  č. 15      rolník 

9. Alfred Bittmann,  č. 22      rolník 

10. Eduard Tögel,  č. 44   rolník 

11. Franz Link,  č. 27   rolník 
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Za Sociálně demokratickou stranu dostal jeden mandát Eduard Müller, pomocný dělník č. 

41. 

Starostou byl zvolen Alfred Müller, rolník č. 30, zástupcem Johann Tscherner, rolník č. 14, 

jako obecní radní byli zvoleni Franz Link, rolník č. 27 a Franz Kromp, obchodník č. 50.     

Obecní volby se měly konat v roce 1935, avšak české strany neumožnily jejich uskutečně-

ní, teprve vlivem Sudetoněmecké strany byly obecní volby vypsány. V nich se tato strana 

také s velkým úspěchem prosadila v každé obci. 

8. Slunovrat 

V tomto roce byl zapálen velký oheň na oslavu slunovratu, kde byla přítomna většina oby-

vatelstva obou obcí a také hudba. 

9. Tělocvičná a sportovní slavnost 

Koncem července se konala velká tělocvičná a sportovní slavnost v Breslau (Wroclawi, 

Vratislavi) v Německé říši; této slavnosti se zúčastnilo i 20 Moravických, byla to tedy vel-

ká manifestace za připojení sudetských Němců k Říši. 

10. Mobilizace 

V polovině září t. r. se v Norimberku v Německé říši konal říšský stranický sjezd NSDAP. 

Na tomto sjezdu pronesl vůdce strany velkou řeč, ve které Adolf Hitler popisuje utlačování 

sudetského němectví. V reakci na tuto řeč došlo v německých městech Československa 

k děkovným shromážděním. Češi na to odpověděli zatýkáním a šikanováním sudetských 

Němců. Němečtí sociální demokraté stáli na straně českých stran a chtěli také spolu 

s českými stranami bojovat proti Sudetoněmecké straně. Stále se šířily zvěsti, že Rote We-

hr *31) /sociálně demokratické sdružení, vyzbrojené zbraněmi/ bude v noci přepadávat jed-

notlivé statky, drancovat a zapalovat. Oznamovali také Čechům sudetské Němce, kteří 

měli být zatčeni. Zatýkání se prováděla vždy přes noc, proto se funkcionáři SdP většinou 

zdržovali v lesích a stodolách. I veškerý spolkový materiál musel být spálen nebo dobře 

ukryt, jinak ho převzala policie.  

 

*31) Rudá obrana; polovojenská uniformovaná jednotka, sloužila k ochraně veřejných schůzí a manifestací, 

úkolem bylo podporovat demokratické síly a republikánské zřízení v Československu  
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Ve všech větších městech Čech došlo po vůdcově řeči k radostným manifestacím, ale čes-

ké vojsko, četnictvo a Rudá obrana střílely do davu, bylo vyhlášeno stanné právo. 

Jednání SdP s vládou byla přerušena, činnost SdP zastavena. Funkcionáři byli pronásledo-

váni. 23. 9. 1938 v 10 hodin v noci začala všeobecná mobilizace. Všichni muži do 40 let 

museli během 6 hodin narukovat, koně, povozy a motorová vozidla byly zabaveny. 

Konrád Henlein vyzval všechny muže, aby nenarukovali. Většina mužů se schovala 

v lesích nebo uprchla do Říše, kde vstoupili do formujících Freikorps. *32) 25. 9. se musely 

odevzdat všechny rozhlasové přijímače na poště v Malé Morávce. 2 přístroje byly ukryty a 

udržovaly naše spojení se světem, protože do vesnice se už nedostaly noviny a dopisy. Šíři-

ly se divoké zvěsti o hrůzných činech Čechů. Po dvě noci střílely v ulicích Bruntálu samo-

paly. Ve všech obcích zuřili komunisté, četníci a vojáci proti všemu německému. Stovky 

německých soukmenovců odvlekli do Stefanau (Štěpánova) a krutě je týraly. Zbraně se 

musely odevzdat. 

29. 9. se čtyři mocnosti dohodly v Mnichově a souhlasily s německým plánem: „Od 1. do 

10. 10. budou sudetoněmecké oblasti obsazeny Německem“. Češi nyní odklízeli vše, co 

mělo nějakou hodnotu. České obyvatelstvo – v Dolní Moravici jich bylo už 60, uvolnilo 

místo, také členové „Rudé obrany“ a „Schwarze Zena“ *33opustili úprkem vesnici. Linii 

Altvater-Einsiedel-Breitenau-Neuerbersdorf-Bennisch-Troppau  (Praděd –Mnichov  – Ši-

roká Niva – Nové Heřmínovy – Horní Benešov – Opava ) vybudovali Češi jako hlavní 

obrannou pozici. 

„Bunkry“ vytvořené s obrovskými finančními prostředky byly nyní vyklizeny bez boje.  

 

*32) doslova svobodné sbory; označení dobrovolnických armád, které působily v různých obdobích němec-

kých dějin. Pod tímto názvem se zformovaly také krajně pravicové polovojenské organizace v Německu po 

1. sv. válce. Tzv. Sudetoněmecké Freikorps byly organizovány v době Mnichovské krize v r. 1938 v českém 

pohraničí. Byla to to tajná teroristická organizace, na jejímž vyzbrojování a výcviku se podílel Wehrmacht, 

SS i SA. Dobrovolníci z řad sudetských Němců ilegálně přecházeli do Německa, kde dostali výcvik. Byl 

zaměřen na přepadávání četnických stanic, pošt a jiných institucí československého státu s cílem destabilizo-

vat ČSR. Založení nařídil Hitler 17. 9. 1938. Mezinárodní soudní tribunál v Norimberku označil Freikorps za 

zločineckou teroristickou organizaci.; *33)
 nepodařilo se rozluštit, o jakou organizaci se jedná; zajímavé je, že 

v kronice Dolní Moravice se ve stejné souvislosti vyskytuje název „Schwarze Zeug“ 
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5. a 6. 10. se vesnicí valily kolony a vyděsily obyvatele, protože ohrožovaly nevinné muže 

revolvery a bajonety strhávaly hákové kříže ze zdí domů. 7. 10. okolo osmé hodiny odtáhli 

poslední vojáci s bílými vlajkami. Sotva byli pryč, začalo obyvatelstvo zdobit domy a vlaj-

ky, které musely být tak dlouho ukryté, směly být konečně vyvěšeny. O půl deváté projíž-

děly vesnicí za pozdravného jásotu první motorky průzkumné jednotky. Transparenty zdo-

bily ulice, děti měly v rukou vlaječky a květiny a vítaly jimi vstupující německé osvobodi-

tele. Večer tohoto památného dne ukončil pochodňový průvod a oheň svobody, který byl 

zapálen na vrchu Hutberg *34), plápolal k nočnímu nebi. 

Následujícího dne pochodovaly naší vesnicí nekonečné kolony všech druhů zbraní a byly 

všemi obdivovány.  

1. 11. 1938 byla zavedena marka a jedna koruna se počítala za 12 feniků. 

Po wehrmachtu následovala zařízení národní sociální péče Hitlerjugend (Hitlerovy mláde-

že) a velkorysým způsobem pomáhala chudým soukmenovcům v tísni. 3. 12. 1938 byl 

pochodňový průvod vesnicí. 4. 12. prokázaly doplňující volby do Velkoněmeckého říšské-

ho sněmu vyznání věrnosti vůdci. Všechny hlasy patřily našemu osvoboditeli. 

9. 11. se konala u památníku padlých pocta mrtvým. 

22. 12. Spojila národní vánoční oslava všechny pod zářícím stromem. 

Začalo posílání dětí na venkov, Zimní pomoc rozdělovala štědře potraviny a šatstvo. 

11. Národní hospodářství 

Léto přineslo slintavku a kulhavku, která se rozšířila v celé vesnici, a kromě práce navíc 

způsobila ještě velký výpadek produktů. 

1939 

1. Počasí 

Průměrná roční teplota činila +7,2°C. Nejvýše vystoupila na 29 °C   9. 7. - 16. 7. – 5. 8. 

Nejnižší teplota -24 °C byla 30.12. 

 

*34)  viz mapka č.1 
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2. Školství 

Z obce chodilo do školy 54 žáků. Všichni německé národnosti a římsko-katolického vy-

znání. 

3. Národ a hospodářství 

1. 1. 1939 jsme společně s Dolní Moravicí dostali poštu, která byla umístěna v Dolní Mo-

ravici č. 7. První pošťák byl Johann Schinzel z Horní Moravice č. 17. Byla pod správou 

poštovního úřadu Bruntál.  17. 1. byl pro Dolní Moravici ustanoven pošťák Adolf Beier, 

Dolní Moravice č. 95.  30. 4. postavila vesnice vedle školy společnou májku.  

1. 5. byl zřízen matriční úřad, který byl umístěn v krásně vyzdobené místnosti v domě č. 7. 

První matrikář byl kovář Konrad Schinzel, Dolní Moravice č. 64. 

20. 5. na Den matek byly také u nás poprvé matkám předávány zlaté, stříbrné a bronzové 

čestné kříže. „Svaz německých dívek“ umístil na domy, v nichž byli kojenci, věnce s runou 

života. 

Podle sčítání lidu 17. 5. 1939 bylo 293 obyvatel. 

Při příležitosti vůdcových narozenin se konal pochodňový průvod. 

21. 6. vzplanul k nočnímu nebi mohutný oheň na oslavu Slunovratu. 

Národní sociální péče Hitlerjugend zřídila v domě č. 7 středisko pomoci „Matka a dítě“. 

Úřední lékař v Rýmařově vyšetřuje jednou za měsíc kojence a malé děti a radí matkám. 

Matky, potřebující pomoc, mohou kromě toho kdykoli získat informace u vedoucí středis-

ka paní Emílie Bernardové. Pomoc spočívá nejen v radách, nýbrž i v rozdělování potravin, 

šatstva, prádla, léčivých a posilujících prostředků, v posílání matek na zotavenou, 

v sousedské pomoci atd. 

1. 9. 1939 vypukla válka s Polskem. Už v prvních válečných dnech byly zavedeny lístky na 

potraviny a šatstvo pro všechny 

soukmenovce, aby se zajistilo spolehlivé a spravedlivé rozdělování celému národu a aby se 

od počátku zabránilo jakémukoliv křečkování. 

Za 28 dní rozdrtila naše vítězná wehrmacht polské vojsko a ukořistila kromě nekonečných 

kolon zajatců četný materiál. 



67 
 

Od 11. 11. byla pro obce Horní a Dolní Moravice, Nová Ves, Horní Václavov, Malá Mo-

rávka a Karlov otevřena Zemědělská škola. Vedoucím se stal řídící učitel Johann Bernard. 

Chlapci se učí přípravu na povolání s počty, psaní a nauku o Říši.  Dívky se učí vedení 

domácnosti, šití, vaření, péči o dítě, zdravotní pomoc, zahradničení, počty, psaní a nauku o 

Říši. 

4. Pohyb obyvatelstva 

Jedno úmrtí – žena, 69 let. Sňatky se nekonaly, narozeno 7, 4 mužského, 3 ženského po-

hlaví.  

1940 

1. O počasí 

Průměrná roční teplota činila 2,5°C. Nejvyšší teplota +26 °C byla 8.7., nejnižší -28 °C byla 

17.2. 

2. Školství 

Z obce chodilo do školy 35 žáků, všichni německé národnosti a římsko-katolického vyzná-

ní. 

3. Národ a hospodářství 

Zima přineslo od 18. 12. 1939 dlouhou a silnou studenou vlnu s teplotami od -10 °C do -28 

°C, která trvala až do konce února, i v březnu bylo ještě -19 °C a také duben přinesl dny 

s až -10°C. Sklizeň byla špatná, protože v době sklizně den, co den pršelo. Aby se ušetřilo 

uhlí, muselo být v zimních měsících často zrušeno vyučování a vyhlášeny „zimní prázdni-

ny“. 

1. 4. 1940 byl v Říši všeobecně zaveden letní čas, takže 1. 4. se hodinová ručička posunula 

o 1 hodinu dopředu; z jedné hodiny byly dvě hodiny atd.  K 1. 10. 1940 byl opět zaveden 

normální čas. Posunem o 1 hodinu se ušetřilo světlo a proud, které byly naléhavě potřebné 

pro zbrojní průmysl. 

9. 4.1940 bylo obsazeno Dánsko a Norsko, 10. 5. začal německý útok přes západní hranici, 

14. 5. kapitulovala holandská a 28. 5. belgická armáda. 25. 6. nastává příměří s Francií. 27. 

9. byl podepsán pakt tří mocností Německo – Itálie – Japonsko. 
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Válka přináší nedostatek pracovních sil, které jsou nahrazovány válečnými zajatci z Polska 

a Ukrajiny. 

4. Pohyb obyvatelstva 

Úmrtí 5, 3 muži, 2 ženy, průměrný věk: 76 let. Nejstarší osoba 84, nejmladší 4 měsíce. 

Oddány byly 2 páry, narozeno 8, z toho 3 mužského, 5 ženského pohlaví. 

Konec záznamů v kronice Horní Moravice. Od r. 1938 působil jiný kronikář, jehož jméno 

nebylo zmíněno. 

O konci německé obce Horní Moravice odkazujeme na zápisy „Sudetoněmecká tragédie 

1945/46“ od Alfreda Müllera, bývalého starosty Horní Moravice, které je možno si přečíst 

v návaznosti na tyto záznamy.  

Opis z kroniky Horní Moravice zhotovil Egbert Kandler v květnu 1995. 

Flensburg, květen 1995 
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Příloha č. 2 

Místní jména 

Altendorf                                                  Stará Ves 

Altvater                                                  Praděd 

Altvatergebirge                Hrubý Jeseník 

Andersdorf                                        Ondřejov 

Bärn                                                   M. Beroun 

Bennisch                                                  Horní Benešov 

Bergstadt                              Horní Město 

Braunseifen                                               Rýžoviště 

Breitenau                                                Široká Niva 

Breslau                                                 Wroclaw 

Dorfbach                                                   Moravický potok? 

Dürrseifen                                          Suchá Rudná 

Edersdorf                                           Edrovice 

Einsiedel                                                 Mnichov 

Engelsberg                                         Andělská Hora 

Eulenburg                         Sovinec 

Ferdinandstahl                                     Ferdinandov 

Freiwaldau                                             Jeseník 

Freudenthal                         Bruntál 

Friedland                               Břidličná 

Gilschwitz bei Troppau                    Kylešovice u Opavy 

Groß-Mohrau                 Velká Moravice 

Groß-und Kleinstohl         Velká a Malá Štáhle 

Harrachsdorf                                    Harrachov 

Harrachsdorfer Höhe                      Harrachovské návrší 

Heizendorf                                         Hynčice 

Hennersdorf (Hemmersdorf)               Ozary v Polsku 

Hohe Heide                           Vysoká Hole 

Hutberg 

Irmsdorf                                                    Jamartice 

Jägerndorf                                              Krnov 
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Janowitz                             Janovice 

Karlsdorf                                Karlov 

Klein-Mohrau                  Malá Morávka 

Komotau                                         Chomutov 

Kreuz bei Eulenburg            Křížov u Sovince 

Kriegsdorf                            Valšov 

Leipnitz= Leipnik?              Lipník nad Bečvou 

Lichten  

M. Kotzendorf                                  Moravský Kočov 

M. Ostrau                           Moravská Ostrava 

Mähr.Schönberg             Šumperk 

Marienberg                            Mariánská Hora 

Mohraflu3                         Moravice(řeka) 

Müglitz  

Neudorf                          Nová Ves 

Neuerbersdorf                                      Nové Heřmínovy 

Neuvogelseifen                                         Rudná pod Pradědem 

Nieder-Mohrau            Dolní Moravice 

Ober-Mohrau               Horní Moravice 

Olbersdorf                                                 Albrechtice 

Ölmutz                             Olomouc 

Römerstadt                    Rýmařov 

Saubsdorf                            Supíkovice 

Schnobolin                        Slavonín 

Spillendorf                                          Oborná 

Stefanau                                               Štěpánov 

Teufelsberg                                               Čertova hora 

Treublitz                                               Troubelice 

Troppau                                                  Opava 

Weigelsdorf                                        Vajglov 

Wildgrub                              Václavov 

Wollendorf                                           Vlachov u Lukavice 


